
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیوان المدیریةبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1983/01/18 احمد سید حفنى عبد المجید 1694868 كفـءكفـء12009/11/03 موجھ

یعمل بالدیوان 2009/07/01 ایمن دمحم احمد دمحم 2367258 كفـءكفـء22011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 1991/11/21 رفعت محمود دمحم دمحم 678412 كفـءكفـء32013/10/31 دكتوراهمعلم خبیر
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م.  ب ٢اھوة الجدیدة  1984/09/01 احمد عبدالحمید عبدالجواد احمد 643321 كفـءكفـء12009/06/30 وكیل مدرسة بجدول- معلم أول أ 

م. التل الجدید ب  1983/06/30 ثناء احمد سید عبد اللمقصود 649057 كفـءكفـء22009/01/29 وكیل مدرسة بجدول- معلم أول أ 

یعمل بالدیوان 1991/10/28 ھانم كمال مصطفى عبد هللا 1786805 كفـءكفـء32009/11/03 موجھ

1990/06/26 االبتدائیة المشتركة١بنى ھارون  صابر دمحم عبدالھادى عبدالجواد 649023 كفـءكفـء42009/01/28 أمین مكتبة أول

اھوة االعدادیھ بنین 1998/12/20 عظیمة عبد اللطیف متولي یمني 654094 كفـءكفـء52009/01/28 أمین مكتبة أول

بنى سویف الثانویة المیكانیكیة بنین 2000/09/19 مروة على حسین الصانع 643727 كفـءكفـء62012/06/04 ماجیستیرأمین مكتبة أول

م.  ب ٢شریف باشا  1984/12/01 یونان كامل فرج منصور 649130 كفـءكفـء72010/12/29 أمین مكتبة أول

م. على بن ابى طالب ب  2009/03/01 احمد سید جودة شعبان 2214330 كفـءكفـء82011/03/07 أمین مكتبة

بلفیا بنین االبتدائیة 2009/03/01 احمد شعبان احمد دمحم 2256654 كفـءكفـء92011/03/07 أمین مكتبة

م.بنى سلیمان الشرقیة ب  2009/07/01 اسماء  دمحم عبد الحلیم سید القاضى 2152144 كفـءكفـء102011/07/14 أمین مكتبة

م.  ب ٢اھوة الجدیدة  2009/07/01 الھام سید عبد العظیم دمحم 2153224 كفـءكفـء112011/07/14 أمین مكتبة

م. بیاض العرب ب  2009/07/01 امیرة عبدالمحسن بكرى ابراھیم 2210743 كفـءكفـء122011/07/14 أمین مكتبة

بلفیا االعدادیة بنین 2009/07/01 خلیل دمحم  خلیل دمحم 2300491 كفـءكفـء132011/07/24 أمین مكتبة

م. الشھید صفوت عبد العظیم ب  2009/03/01 رحاب على دمحم توفیق 2101873 كفـءكفـء142011/03/01 أمین مكتبة

الناصر االبتدائیة بنین 2009/07/01 رویدا دمحم عمر كامل 2390873 كفـءكفـء152011/07/14 أمین مكتبة

المستقبل االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/07/01 ریھان احمد على احمد 2121960 كفـءكفـء162011/06/27 أمین مكتبة

باروط الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 سارة عبد القادر مسعود ابراھیم 2284455 كفـءكفـء172011/03/07 أمین مكتبة
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حاجر بنى سلیمان االعدادیة 2009/03/01 سحر دمحم بخیت كریم 2096782 كفـءكفـء182011/03/07 أمین مكتبة

م. الخیریة االسالمیة ب  2009/07/01 سمر سید احمد دمحم 2393188 كفـءكفـء192011/07/14 أمین مكتبة

م. الشیخ ھارون ب  2009/03/01 شیماء دمحم سلیمان سید 2170764 كفـءكفـء202011/03/07 أمین مكتبة

م. معارك ب  2009/03/01 شیماء دمحمجمال الدین طھ احمد 2102128 كفـءكفـء212011/03/07 أمین مكتبة

م.  ب ٢بلفیا  2009/07/01 شیماء مصطفى عبدالمعز ریاض 2208085 كفـءكفـء222011/07/14 أمین مكتبة

االزھرى االبتدائیة بنات 2009/07/01 ضحى عماد الدین حسین محمود 2214345 كفـءكفـء232011/07/14 أمین مكتبة

م  بالحاجر. الشھید صالح الدین ب  2009/03/01 عبدالناصر عطیھ عثمان عبدالرازق 2214313 كفـءكفـء242011/07/24 أمین مكتبة

م.   ب ٢باروط   2009/07/01 عمرو حسن عبداللطیف بیومى 2210727 كفـءكفـء252011/07/14 أمین مكتبة

ابشنا االبتدائیة الجدیدة م 2009/03/01 فاطمھ الزھراء عبدالمنعم احمد خلف هللا 2211954 كفـءكفـء262011/03/08 أمین مكتبة

م. ابشنا المجمعة ب  2009/03/01 فوزیة حمدي دمحم دمحم 2150871 كفـءكفـء272011/03/07 أمین مكتبة

م.  ب ٢نعیم  2009/07/01 دمحم  محمود عبدالحمید  دمحم 2163549 كفـءكفـء282011/07/14 أمین مكتبة

م  بباروط. الشیخ قاسم ب  2009/07/01 دمحم سید محمود دمحم موسى 2209701 كفـءكفـء292011/07/14 أمین مكتبة

م. ب ٢بنى بخیت  2009/03/01 مروة  دمحم عبدالكریم  دمحم الشین 2163551 كفـءكفـء302011/03/07 أمین مكتبة

بیاض العرب االبتدائیة بنات 2009/03/01 منى  محمود دمحم رضوان 2209702 كفـءكفـء312011/03/07 أمین مكتبة

الشیخ دمحم متولى الشعراوى بنات ب 2009/07/01 منى عادل طھ دمحم 2163143 كفـءكفـء322011/07/14 أمین مكتبة

منشاة حیدر االبتدائیة م 2009/07/01 میسون صالح عیسى ابراھیم 2362472 كفـءكفـء332011/07/14 أمین مكتبة

العاللمة االعدادیة المشتركة 2002/05/01 نادیھ ھاشم احمد اسماعیل 648211 كفـءكفـء342009/01/28 أمین مكتبة
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة عاصم ع 2009/03/01 نجالء ربیع عمر دمحم 2121283 كفـءكفـء352011/03/07 أمین مكتبة

م.  ب ١الشھید نبیل شفیق  2009/07/01 نجوى  مصطفى دمحم عبدالعلیم 2156165 كفـءكفـء362011/07/14 أمین مكتبة

م.  ب ١عمر بن عبد العزیز 2009/07/01 نشوى دمحم حسین احمد 2372364 كفـءكفـء372011/07/14 أمین مكتبة

علیة رشدى ع للبنات 2009/07/01 ھاجر ھاشم عبدالعظیم دمحم 2083520 كفـءكفـء382011/07/01 أمین مكتبة

محجوبة االبتدائیة م 2009/03/01 ھناء عبد المجید على على 2171441 كفـءكفـء392011/03/07 أمین مكتبة

م. ب ٢بنى بخیت  2009/07/01 والء شعبان احمد دمحم 2093190 كفـءكفـء402011/07/14 أمین مكتبة

ابشنا- م . قطرى ب  2009/07/01 یاسمین ممدوح مصطفى كامل عبدالحلیم حافظ 2212609 كفـءكفـء412011/07/14 أمین مكتبة

الخیریة االسالمیة ع بنین ( الشھید اسماعیل احمد عید 
(

1992/09/01 عبیر دمحم محمود رضوان 647885 كفـءكفـء422009/01/28 أخصائى صحافة واعالم أول  أ

االزھرى المشتركة 1992/07/04 جدة جابر عبدالعظیم سلطان 647255 كفـءكفـء432009/01/28 أخصائى صحافة واعالم أول

الشھید نور الدین عبد العزیز الثانویة العسكریة 1995/11/19 أسامھ سیف سیدھم شنوده 653859 كفـءكفـء442009/11/03 أخصائى تكنولوجیا أول

السالم ع بنین بمقبل 2009/07/01 رحاب ماجد محمود عبد الجید   2276306 كفـءكفـء452011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الخیریة االسالمیة ع بنین ( الشھید اسماعیل احمد عید 
(

2009/07/01 امجد كمال كامل جرجس  2270519 كفـءكفـء462011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. الشھید صفوت عبد العظیم ب  2009/07/01 احمد  جمال عبد السالم ابوسریع 2361698 كفـءكفـء472011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

حاجر بنى سلیمان االعدادیة 2009/07/01 أحمد حسن عمار طایع 2022246 كفـءكفـء482011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ على االعدادیة المشتركة 2009/07/01 احمد حسنى عبد هللا عبد العزیز 2361695 كفـءكفـء492011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

)االعدادیة الحدیثة بنین (الشھید مینا عزت ذكى صالح  2009/07/01 أحمد حمدى مھدى حسین 2328305 كفـءكفـء502011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. عمر بن الخطاب ب  2009/07/01 احمد شوقى دمحم ابراھیم 2362311 كفـءكفـء512011/07/14 أخصائى تكنولوجیا
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. الجزیرة المرتفعة ب  2009/07/01 احمد عزت احمد یسن 2268921 كفـءكفـء522011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م  ببنى عفان. الشھید مختارشیبة ع  2009/07/01 احمد دمحم ریاض درویش 2332402 كفـءكفـء532011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الصفا االعدادیة للبنات 2009/07/01 اسماء جمال ادم عطیفى 2270458 كفـءكفـء542011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. الشھید دمحم شاكر ب  2009/07/01 اسماء سعید حسان شحاتھ 2277920 كفـءكفـء552011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الدكتور احمد زویل االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2011/07/01 اسماء عبدهللا دمحم سید 2283404 كفـءكفـء562011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

2009/07/01 الشروق االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات الھام مصطفى محمود ابوریھ 2394528 كفـءكفـء572011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید نور الدین عبد العزیز الثانویة العسكریة 2009/07/01 امجد سمیر محمود دمحم حسن 2270921 كفـءكفـء582011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

ناصر االعدادیة  للبنین بصالح سالم 2009/07/01 امنیة نعمان وھبة حمیدة 2270945 كفـءكفـء592011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م ببنى ھارون. الدكتور عبد هللا احمد ع  2009/07/01 امیرة شافعى حمیدة دمحم 2360789 كفـءكفـء602011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. قاسم امین ب  2009/07/01 ایمان جمال آدم عطیفى 2273018 كفـءكفـء612011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

)القدیمة- الثانویة بنات (دمحم جابر قصلة / الشھید  2009/07/01 ایمان سید ابوطالب حسین 2273052 كفـءكفـء622011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م  الرسمیة التجریبیھ للغات. الشروق ب  2009/07/01 ایمان قناوى عبد الواحد دمحم 2287505 كفـءكفـء632011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. على راغب ب  2009/07/01 ایمن احمد ابوزید احمد 2258399 كفـءكفـء642011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. الشھید عبد الصمد على عزوز ب  2009/07/01 ایمن دمحم لطفى راغب 2273058 كفـءكفـء652011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

التل الجدیدة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ایناس دمحم عبدالعزیز دمحم 2281238 كفـءكفـء662011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

العجمى االبتدائیة بنات 2009/07/01 ایناس نشأت عبدالعال دمحم 2394696 كفـءكفـء672011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

السیدة عائشة بنات االبتدائیة 2009/07/01 ایھاب فتحى دمحم سید 2264537 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى تكنولوجیا
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م  بدموشیا. طلبة عید ع  2009/07/01 إیھاب دمحم محمود حافظ 2362754 كفـءكفـء692011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید حسن سید حسن زیدان   للتعلیم األساسى 2009/07/01 بسمة بكرى أحمد حسن 2339827 كفـءكفـء702011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

بلفیا االعدادیة بنات 2011/07/01 ثناء عبد الظاھر احمد دمحم 2369644 كفـءكفـء712011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم انور السادات ع بنین 2009/07/01 جانیت مجدى سعد خلیل 2361697 كفـءكفـء722011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. الجزیرة المرتفعة ب  2009/07/01 حسام الدین عبد العزیز دمحم رشیدي 2268920 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ دمحم متولى الشعراوى بنات ب 2009/07/01 حسناء احمد ابراھیم عبدالفتاح 2270538 كفـءكفـء742011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

دمحم عصام الدین سرور/ الشھید  2009/07/01 دعاء ممدوح دمحم احمد 2289356 كفـءكفـء752011/07/24 أخصائى تكنولوجیا

المنتزة االبتدائیة بنین 2008/07/01 رانیا عبد الحمید طھ سید 2362293 كفـءكفـء762011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م الرسمیة التجریبیھ للغات. على مبارك ب  2009/07/01 رباب عبد الرحمن حافظ دمحم 2397717 كفـءكفـء772011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. منقریش ب  2009/07/01 رحاب  رجب كامل مجاھد 2291787 كفـءكفـء782011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. االقباط ب  2009/07/01 رشا  حسن  على  مرسى 2270950 كفـءكفـء792011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الحریة بنات االبتدائیة الجدیدة ش الروضة 2009/07/01 رشا احمد محمود احمد 2268102 كفـءكفـء802011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الزھراء بنات االبتدائیة 2009/07/01 رشا حسن احمد بدوى 2273358 كفـءكفـء812011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید حسن سید حسن زیدان   للتعلیم األساسى 2009/07/01 رشا صالح حسین دمحم 2336547 كفـءكفـء822011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

مدرسة التربیة الفكریة 2008/07/01 رشا فاروق أحمد منشاوى 2323638 كفـءكفـء832011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

السالم ع بنین بمقبل 2009/07/01 رضوى عبد الفضیل دمحم عبد الفضیل 2276342 كفـءكفـء842011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الصفا االعدادیة للبنات 2009/07/01 ریھام رفعت  احمد دمحم 2270439 كفـءكفـء852011/07/14 أخصائى تكنولوجیا
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األعلي

السالم ع بنات بمقبل 2009/07/01 ریھام مجدى  فؤاد عزیز 2272820 كفـءكفـء862011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. بنى حمد ب  2009/07/01 زینب رجب على احمد 2361308 كفـءكفـء872011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

االزھرى االبتدائیة بنات 2009/07/01 سارة           عفت حسن ابراھیم 2393177 كفـءكفـء882011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م الرسمیة التجریبیھ للغات. المستقبل ب  2009/07/01 سارة دمحم نبیل سعد امین 2362306 كفـءكفـء892011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الزھراء بنات االبتدائیة 2009/07/01 سالى ھانى جبرائیل غبلایر 2273338 كفـءكفـء902011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

بنى سلیمان الشرقیة الثانویة 2009/07/01 سامح سمیر زكى حنا 2295199 كفـءكفـء912011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م بالكوم االحمر. الشھید سید طھ حمد ب  2009/07/01 سامیة طلب طھ اسماعیل 2304218 كفـءكفـء922011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م باھناسیا الخضراء. الشھید مؤمن عیاد ع  2009/07/01 سالمھ رزق شعبان رفاعى 2394417 كفـءكفـء932011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الثانویة الریاضیة بنات 2009/07/01 سھا صفوت فھمى احمد 2332438 كفـءكفـء942011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. شجرة الدر ب  2009/07/01 سھا صالح على دمحم 2267770 كفـءكفـء952011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

السالم ع بنات بمقبل 2009/07/01 سھى باسم حسین عبدالقادر ابو شارب 2272838 كفـءكفـء962011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. شجرة الدر ب  2009/07/01 سوزان ابو زید احمد ابوزید 2267773 كفـءكفـء972011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

االعدادیة الریاضیة بنین 2009/07/01 سوسن قندیل رشاد طھ 2361457 كفـءكفـء982011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م.  ب ١باروط  2009/07/01 شاكر فھیم عبد المعبود دمحم 2364336 كفـءكفـء992011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الناصر االعدادیة بنات بتزمنت 2009/07/01 شیماء احمد سمیر حسین احمد 2299005 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

م. النیل ب  2009/07/01 شیماء حمیده عبدالغنى عیسى 2101371 كفـءكفـء1012011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الكوم االحمر االعدادیة بنات 2009/07/01 شیماء دمحم احمد زیان 2361875 كفـءكفـء1022011/07/14 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

االقباط بنات 2009/07/01 شیماء محمود عبداللطیف احمد 2270658 كفـءكفـء1032011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م مؤسسة األیتام.یوسف دمحم مصطفى ب 2009/07/01 طھ احمد دمحم احمد 2264618 كفـءكفـء1042011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

م. الشھید صفوت عبد العظیم ب  2009/07/01 عبد هللا معوض سعید جودة 2291804 كفـءكفـء1052011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

اھوة االعدادیھ بنین 2009/07/01 عبدالرحمن دمحم قاسم على 2400321 كفـءكفـء1062011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م.  ب ١عمر بن عبد العزیز 2009/07/01 عبداللطیف عبدالھادى دمحم دمحم 2355756 كفـءكفـء1072011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م  بعزبة بلبل. ابوبكر الجدیدة  ب  2009/07/01 عزت دمحم ریاض درویش 2341068 كفـءكفـء1082011/07/24 أخصائى تكنولوجیا

م الرسمیة التجریبیھ للغات. باروط  ب  2011/07/01 عصمت رمضان سید سعید 2361798 كفـءكفـء1092011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م.  ب ٢عمر بن عبد العزیز  2009/07/01 عال عالءالدین مصطفى دمحمالسید 2283399 كفـءكفـء1102011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ دمحم متولى الشعراوى بنات ب 2009/07/01 غادة عبد السالم طھ عبد العزیز 2323519 كفـءكفـء1112011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

بنى سویف الثانویة الجدیدة شرق ( الشھید دمحم مبروك 
)النیل

2009/07/01 غبطة دمحم قرنى دمحم 2273040 كفـءكفـء1122011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

عمرو بن العاص االبتدائیة بنات 2009/07/01 فتحى حسن فتحى عبد الحمید 2361458 كفـءكفـء1132011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

ریاض باشا االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم ابراھیم دمحم دمحم 2380590 كفـءكفـء1142011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م  ببنى عفان. الشھید مختارشیبة ع  2009/07/01 دمحم احمد محمود ابراھیم 2332398 كفـءكفـء1152011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ على االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم حمدى احمد  محمود 2361820 كفـءكفـء1162011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

بنى بخیت االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم راضى عبد العزیز ابو بكر 2361560 كفـءكفـء1172011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. اھناسیاالخضراء ب  2009/07/01 دمحم رمضان اسماعیل دمحم 2361456 كفـءكفـء1182011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم انور السادات ع بنین 2009/07/01 دمحم سید على رفاعى 2361879 كفـءكفـء1192011/07/14 أخصائى تكنولوجیا
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المؤھل 
األعلي

دكتور اھاب  اسماعیل الثانویة بنین 2009/07/01 دمحم عثمان حراجى حسین 2268391 كفـءكفـء1202011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م بمنشاة عاصم. على بن ابى طالب ع  2009/07/01 محمود جابر جمعة دمحم 2367272 كفـءكفـء1212011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

نعیم المشتركة 2009/07/01 محمود فاروق ریاض درویش 2356626 كفـءكفـء1222011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

البساتین االعدادیة المشتركة 2009/07/01 محمود دمحم عزت حسن جابر 2394762 كفـءكفـء1232011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

على بن ابى طالب الثانویة بنین 2009/07/01 مروة عاطف دمحم رجب فرج 2255236 كفـءكفـء1242011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

طة حسین  بنین ب 2009/07/01 مروة عزت دمحم السید  دمحم 2241038 كفـءكفـء1252011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشعب االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 مروة عزت دمحم فھیم 2279200 كفـءكفـء1262011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

التجریبیة الریاضیة بنات.ف 2009/07/01 مریان مالك صدقى عبدالمسیح 2258145 كفـءكفـء1272011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

بلفیا بنین االبتدائیة 2009/07/01 مصطفى ربیع مصطفى دمحم منھراوى 2362325 كفـءكفـء1282011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. ابى بكر الصدیق بمقبل ب  2009/07/01 مصطفى دمحم زھیر عبدالسمیع كریم 2362835 كفـءكفـء1292011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

صالح سالم االبتدائیة بنین 2009/07/01 مصطفى دمحمنورالدین دمحم ابراھیم 2278299 كفـءكفـء1302011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

مدرسة بیاض العرب 2009/07/01 مصطفى معوض سعید جودة 2303435 كفـءكفـء1312011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

علیة رشدى ع للبنات 2009/07/01 مى أحمد فھمى أحمد 2336020 كفـءكفـء1322011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

االعدادیة الریاضیة بنین 2009/07/01 مینا مفید نان تادروس 2361303 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

االزھرى المشتركة 2009/07/01 نانسى عادل عبدالشھید بطرس 2279259 كفـءكفـء1342011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. عمر بن الخطاب ب  2009/07/01 ناھد كمال آدم عطیفى 2363349 كفـءكفـء1352011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

االیمان ع  للبنین 2009/07/01 نبال سید عبدالغنى عبدالحلیم 2361397 كفـءكفـء1362011/07/14 أخصائى تكنولوجیا
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تزمنت االبتدائیة بنات 2009/07/01 نجاة دمحم سید مسعود 2362688 كفـءكفـء1372011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. الشھید دمحم شاكر ب  2009/07/01 نجالء  احمد احمد زیدان 2277926 كفـءكفـء1382011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م ببنى ھارون. الدكتور عبد هللا احمد ع  2009/07/01 نجالء دمحم ابراھیم على 2360875 كفـءكفـء1392011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. الھالل ب  2009/07/01 نرمین عادل عبد الشھید بطرس 2279318 كفـءكفـء1402011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

)النیل الثانویة بنین ( الشھید ھشام كمال طعمھ   2009/07/01 نرمین عبد الملك دمحم ادریس 2268433 كفـءكفـء1412011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

أم المؤمنین االعدادیة  بنات بالمرماح 2009/07/01 نرمین مسیحھ عزیز مسیحھ 2363749 كفـءكفـء1422011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن عبد العزیز الثانویة  بنات بباروط 2009/07/01 نسمة مجدى جمال الدین عزت 2362749 كفـءكفـء1432011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

التجریبیة الریاضیة بنات.ف 2009/07/01 نھا یحیى سید داود 2332498 كفـءكفـء1442011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م.  ب ٢الدویة  2009/07/01 نھال محسن محمود دمحم 2362199 كفـءكفـء1452011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الكوم االحمر االعدادیة بنات 2009/07/01 نورا عزت عبدالسمیع كریم 2362334 كفـءكفـء1462011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

م الرسمیة التجریبیھ للغات. الدكتور احمد زویل ب  2009/07/01 ھالھ یحي عبد العظیم عطیھ 2278240 كفـءكفـء1472011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م.  ب ١ریاض باشا  2009/07/01 ھبة ربیع محمود دمحم 2400446 كفـءكفـء1482011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. الشھید صفوت عبد العظیم ب  2009/07/01 ھبھ احمد عبد الوھاب نفادي 2289354 كفـءكفـء1492011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الست الغمراویة بنات ب 2009/07/01 ھبھ حسن فتحى عبد الحمید 2264528 كفـءكفـء1502011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

االقباط بنات 2009/07/01 ھدى جمیل سالمة اسماعیل 2272887 كفـءكفـء1512011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

االقباط بنین 2009/07/01 ھدى ربیع زكى احمد 2270678 كفـءكفـء1522011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

اھوة االعدادیة بنات 2009/07/01 وائل دمحم عباس حسن 2363273 كفـءكفـء1532011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى بخیت االعدادیة المشتركة 2009/07/01 وائل نبیھ یوسف مفتاح 2367198 كفـءكفـء1542011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م.  ب ١عمر بن عبد العزیز 2009/07/01 وسام عبد السمیع  محمود عبدالسمیع 2347664 كفـءكفـء1552011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

یاسر طلب االعدادیة بشریف باشا 2009/07/01 والء جمال الدین مصطفى سالم 2281279 كفـءكفـء1562011/07/17 أخصائى تكنولوجیا

م. الخیریة االسالمیة ب  2009/07/01 والء سید عویس جنیدى 2270578 كفـءكفـء1572011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

م. بنى حمد ب  2009/07/01 ابراھیم دمحم توفیق ابراھیم 2208098 كفـءكفـء1582011/07/14 أخصائى نفسى

م. الشھید عبد الصمد على عزوز ب  2009/07/01 احالم سید دمحم دمحم 2360881 كفـءكفـء1592011/07/01 أخصائى نفسى

م باھناسیا الخضراء. الشھید مؤمن عیاد ع  2009/07/01 احمد  ربیع  دمحم دمحم 2152140 كفـءكفـء1602011/07/14 أخصائى نفسى

السالم ع بنین بمقبل 2009/07/01 احمد دمحم عبدالونیس معوض 2212547 كفـءكفـء1612011/07/14 أخصائى نفسى

م  الرسمیة التجریبیھ للغات. الشروق ب  2009/07/01 اسماء حسن دمحم حسین 2278259 كفـءكفـء1622011/07/14 أخصائى نفسى

طة حسین  بنین ب 2009/07/11 اسماء حسن مرسي دمحم 2278243 كفـءكفـء1632011/07/14 أخصائى نفسى

االزھرى المشتركة 2009/07/01 اسماء سعد دمحم حسن 2286487 كفـءكفـء1642011/07/24 أخصائى نفسى

الصفا االعدادیة للبنات 2009/07/01 اسماء كمال امین فرج 2167858 كفـءكفـء1652011/07/14 أخصائى نفسى

م بالكوم االحمر. الشھید سید طھ حمد ب  2009/07/01 اسماء دمحم عبد المنعم سعید 2092542 كفـءكفـء1662011/07/14 أخصائى نفسى

علیة رشدى ع للبنات 2011/07/01 اسماء محمود دمحم مشرف 2365517 كفـءكفـء1672011/07/14 أخصائى نفسى

الحریة بنات االبتدائیة الجدیدة ش الروضة 2009/07/01 آالء نجاتى عبداللطیف محمود 2094538 كفـءكفـء1682011/07/14 أخصائى نفسى

الكوم االحمر االعدادیة بنات 2009/03/01 إلھام سید كامل عامر 675220 كفـءكفـء1692011/03/07 أخصائى نفسى

دمحم عصام الدین سرور/ الشھید  2009/03/01 امل  دمحم دمحم  ابراھیم 2171514 كفـءكفـء1702011/03/07 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تزمنت االبتدائیة بنات 2009/07/01 امل سید سید مرسى 2284119 كفـءكفـء1712011/07/14 أخصائى نفسى

م. القاضى ب  2009/07/01 انجى  ماھر لویز حنا 2100529 كفـءكفـء1722011/07/01 أخصائى نفسى

ابشنا االبتدائیة الجدیدة م 2009/07/01 انوار سید على ابراھیم 2152131 كفـءكفـء1732011/07/14 أخصائى نفسى

م بالدوالطة. حسن اسماعیل ع  2009/07/01 ایمان انور یوسف احمد 2088382 كفـءكفـء1742011/07/14 أخصائى نفسى

م. ابى بكر الصدیق بمقبل ب  2009/07/01 ایمان دمحم عبدالفتاح حسن 2211945 كفـءكفـء1752011/07/14 أخصائى نفسى

بلقیا- ابو بكر الصدیق الثانویة المشتركة  2009/03/01 ایھاب سعد ابراھیم ابراھیم 2100600 كفـءكفـء1762011/03/07 أخصائى نفسى

م ببنى ھارون. الدكتور عبد هللا احمد ع  2009/07/01 تامر ماھر عبد الشافى احمد 2360798 كفـءكفـء1772011/07/14 أخصائى نفسى

م. ابى بكر الصدیق بمقبل ب  2009/07/01 جھاد فتحى عبدهللا توفیق 2211944 كفـءكفـء1782011/07/24 أخصائى نفسى

م. الدوالطة ب  2009/07/01 حسام مھدى عبدالمنعم احمد 2154119 كفـءكفـء1792011/07/24 أخصائى نفسى

م. ابشنا ع  2009/07/01 حسین عبدالستار عبدالحمید موسى 2203366 كفـءكفـء1802011/07/14 أخصائى نفسى

م. جمال عبد الناصر ب  2009/07/01 دالیا جابر سید سید الحكیم 2170716 كفـءكفـء1812011/07/14 أخصائى نفسى

بلقیا- ابو بكر الصدیق الثانویة المشتركة  2009/03/01 دالیا حمدى ابراھیم  مبروك 2161995 كفـءكفـء1822011/03/07 أخصائى نفسى

)القدیمة- الثانویة بنات (دمحم جابر قصلة / الشھید  2009/07/01 دعاء  شكرى القواتلى عبدالمنعم دمحم 2152143 كفـءكفـء1832011/07/01 أخصائى نفسى

م. اھناسیا الخضراء المجمعة ب  2009/03/01 دعاء ابو الخیر حسن  احمد 2200538 كفـءكفـء1842011/03/01 أخصائى نفسى

م.  ب ٢الدویة  2009/07/01 دعاء حسین عویس دمحم 2163539 كفـءكفـء1852011/07/14 أخصائى نفسى

م. الجزیرة المرتفعة ب  2009/07/01 دعاء شحاتھ كمال عثمان 2275981 كفـءكفـء1862011/07/14 أخصائى نفسى

السیدة عائشة الثانویة بنات 2009/07/01 دعاء عبد الرحمن عبد العظیم عبد الجواد 2050867 كفـءكفـء1872011/07/14 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ دمحم متولى الشعراوى بنات ب 2009/07/01 دعاء دمحم عبدالفتاح دمحم 2291789 كفـءكفـء1882011/07/14 أخصائى نفسى

م. الشھید عبد الصمد على عزوز ب  2009/03/01 دینا معوض توفیق عبدالمعبود 2099538 كفـءكفـء1892011/03/07 أخصائى نفسى

السیدة عائشة الثانویة بنات 2009/03/01 رانا ممدوح  امین طلب على 2207266 كفـءكفـء1902011/03/07 أخصائى نفسى

م. النیل ب  2009/07/01 رانیا سید عبدالوھاب دمحم 2161001 كفـءكفـء1912011/07/14 أخصائى نفسى

م الرسمیة التجریبیھ للغات. على مبارك ب  2008/07/01 رانیا صبرى ابراھیم رمضان 2199488 كفـءكفـء1922011/07/14 أخصائى نفسى

م.  ب ٢شریف باشا  2009/07/01 رانیا عبدالتواب حسین استبان 2400410 كفـءكفـء1932011/07/14 أخصائى نفسى

االقباط بنات 2009/03/01 رباب دمحم احمد رزق 2154345 كفـءكفـء1942011/03/07 أخصائى نفسى

السیدة عائشة بنات االبتدائیة 2009/07/01 رغدة دمحموجیھ سید عبدالجواد 2360972 كفـءكفـء1952011/07/14 أخصائى نفسى

الزھراء بنات االبتدائیة 2009/07/01 ریھام حسن  نفادي حسن 2113808 كفـءكفـء1962011/07/14 أخصائى نفسى

)القدیمة- الثانویة بنات (دمحم جابر قصلة / الشھید  2009/07/01 ریھام عبدالغنى عبدالعزیز عبدالغنى 2152142 كفـءكفـء1972011/07/24 أخصائى نفسى

م. قاسم امین ب  2009/07/01 ریھام مأمون السنوسى دمحم 2332478 كفـءكفـء1982011/07/14 أخصائى نفسى

م. عمر بن الخطاب ب  2009/07/01 زینب دمحم كامل دمحم 2209688 كفـءكفـء1992011/07/14 أخصائى نفسى

م. المرحوم دمحم شبل اسماعیل ب  2009/07/01 سارة  عمر نصر على 2206152 كفـءكفـء2002011/07/14 أخصائى نفسى

بلفیا االعدادیة بنات 2009/03/01 سارة شوقى شعبان دمحم 2208087 كفـءكفـء2012011/03/07 أخصائى نفسى

م. شجرة الدر ب  2007/07/01 ساره احمد عبدالوھاب احمد 2088379 كفـءكفـء2022011/07/14 أخصائى نفسى

علیة رشدى ع للبنات 2009/07/01 سالى ابراھیم احمد  دمحم 2153187 كفـءكفـء2032011/07/01 أخصائى نفسى

م  بعزبة بلبل. ابوبكر الجدیدة  ب  2009/03/01 سالي یوسف خلیل حنا 2095159 كفـءكفـء2042011/03/07 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى عفان بنات 2009/03/01 سماح فوزى عبدالمنعم  دمحم 2152118 كفـءكفـء2052011/03/07 أخصائى نفسى

االزھرى االبتدائیة بنات 2009/07/01 سمر زكى رمضان زكى 2153223 كفـءكفـء2062011/07/14 أخصائى نفسى

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2009/03/01 سناء على امام عبدالكریم 2100603 كفـءكفـء2072011/03/07 أخصائى نفسى

م.  ب ١الدویة  2009/01/01 سھام دمحم وھبة ابراھیم 2363041 كفـءكفـء2082011/07/14 أخصائى نفسى

م.  ب ٢نعیم  2009/07/01 شعبان مصطفى عبدهللا سعدان 2363017 كفـءكفـء2092011/07/14 أخصائى نفسى

ابشنا- م . قطرى ب  2009/07/01 شعبان ھاشم دمحم احمد 2212611 كفـءكفـء2102011/07/14 أخصائى نفسى

العجمى االبتدائیة بنات 2009/07/01 شیماء االمیر فیصل یحیى دمحم 2163533 كفـءكفـء2112011/07/14 أخصائى نفسى

م. التل الجدید ب  2009/07/01 شیماء حسنى إبراھیم دمحم 2348032 كفـءكفـء2122011/07/14 أخصائى نفسى

م  بالحاجر. الشھید صالح الدین ب  2009/07/01 شیماء شعبان جودة دمحم 2199506 كفـءكفـء2132011/07/14 أخصائى نفسى

االیمان بنین االبتدائیة 2009/07/01 شیماء دمحم ابراھیم حمیده 2105430 كفـءكفـء2142011/07/14 أخصائى نفسى

على مبارك االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/07/01 شیماء دمحم رجب حسانین 2399183 كفـءكفـء2152011/07/14 أخصائى نفسى

م. شجرة الدر ب  2009/07/01 شیماء دمحم عبدالعاطى دمحم 2088381 كفـءكفـء2162011/07/14 أخصائى نفسى

طة حسین  بنین ب 2009/07/01 شیماء محمود فھیم عثمان 2328166 كفـءكفـء2172011/07/14 أخصائى نفسى

ابشنا االعدادیة بنات 2009/07/01 صابرین ربیع عبدالعظیم دمحم 2214331 كفـءكفـء2182011/07/14 أخصائى نفسى

دكتور اھاب  اسماعیل الثانویة بنین 2009/07/01 طارق عبدالتواب مصطفى حسن كامل 2102136 كفـءكفـء2192011/07/14 أخصائى نفسى

الشعب االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 عبیر صالح احمد دمحم خلیل 2102145 كفـءكفـء2202011/07/14 أخصائى نفسى

)النیل الثانویة بنین ( الشھید ھشام كمال طعمھ   2009/07/01 عشرى سعید دمحم سعید 2088172 كفـءكفـء2212011/07/14 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. قاسم امین ب  2009/07/01 عفاف طلعت حسن  عبدالعزیز 2161009 كفـءكفـء2222011/07/08 أخصائى نفسى

م.  ب ٢بلفیا  2009/03/01 فاتن دمحم الجنیدى كمال سیف النصر 2203153 كفـءكفـء2232011/03/07 أخصائى نفسى

م. جمال عبد الناصر ب  2009/07/01 فاطمھ جمال عبدالحلیم دمحم 2270901 كفـءكفـء2242011/07/14 أخصائى نفسى

م.  ب ١ریاض باشا  2009/07/01 كریمة مختار عبد العلیم عبد الرازق 2360761 كفـءكفـء2252011/07/14 أخصائى نفسى

باروط الثانویة بنین 2009/03/01 دمحم رمضان على على 2207269 كفـءكفـء2262011/03/07 أخصائى نفسى

بلفیا بنین االبتدائیة 2009/07/01 دمحم عوض على عبداللطیف 2164239 كفـءكفـء2272011/07/14 أخصائى نفسى

الثانویة الریاضیة بنین 2009/07/01 دمحم مصطفى جودة قطب 2101872 كفـءكفـء2282011/07/24 أخصائى نفسى

الشروق الثانویة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/08/24 دمحم نجیب  التوني محمود 2277881 كفـءكفـء2292011/07/14 أخصائى نفسى

الحریة بنات االبتدائیة الجدیدة ش الروضة 2009/07/01 مرام على فرج حسن 2283365 كفـءكفـء2302011/07/14 أخصائى نفسى

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 مروة جالل سید نصر 2164208 كفـءكفـء2312011/07/14 أخصائى نفسى

م ببنى ھارون. الدكتور عبد هللا احمد ع  2009/07/01 مروة طارق محمود حسن 2360871 كفـءكفـء2322011/07/14 أخصائى نفسى

م. الھالل ب  2009/07/01 مروة عبد هللا كمال الدین دمحم 2362746 كفـءكفـء2332011/07/14 أخصائى نفسى

م الرسمیة التجریبیھ للغات. الدكتور احمد زویل ب  2008/07/01 مریم عادل مرقص رزق 2210738 كفـءكفـء2342011/07/14 أخصائى نفسى

الكوم االحمر االعدادیة بنین 2009/07/01 مصطفى  محمود على  محمود 2210830 كفـءكفـء2352011/07/14 أخصائى نفسى

صالح سالم االبتدائیة بنین 2009/07/01 منى سید شعبان ابراھیم 2102130 كفـءكفـء2362011/07/14 أخصائى نفسى

السیدة عائشة بنات االبتدائیة 2009/07/01 منى سید على احمد 2264533 كفـءكفـء2372011/07/14 أخصائى نفسى

م. البساتین ب  2009/07/01 مھا وحید حبشى على 2364379 كفـءكفـء2382011/07/14 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى سویف الثانویة الجدیدة شرق ( الشھید دمحم مبروك 
)النیل

2009/07/01 مى مصطفى حسن طھ دمحم 2101877 كفـءكفـء2392011/07/14 أخصائى نفسى

الشیخ على االبتدائیة م 2009/07/01 نانسى عادل ریاض ذكى 2279362 كفـءكفـء2402011/07/14 أخصائى نفسى

االزھرى المشتركة 2009/07/01 نجوان عطیة قرنى أمین 2131563 كفـءكفـء2412011/07/14 أخصائى نفسى

م بشریف باشا.دمحم انور حسن ب 2009/07/01 نرمین عبد العظیم عدلى عبد العظیم 2363106 كفـءكفـء2422011/07/14 أخصائى نفسى

م بالكوم االحمر. طوسون اسالم ب  2009/07/01 نسمة عثمان رضوان عثمان 2094575 كفـءكفـء2432011/07/14 أخصائى نفسى

م  بدموشیا. طلبة عید ع  2009/07/01 نعمت دمحم ھاشم دمحم 2096791 كفـءكفـء2442011/07/14 أخصائى نفسى

أم المؤمنین االعدادیة  بنات بالمرماح 2009/07/01 نھى محمود حسن على 2203368 كفـءكفـء2452011/07/14 أخصائى نفسى

باروط االعدادیة بنات 2011/07/01 نورھان دمحم جمال الدین یوسف عبدالفتاح 2212529 كفـءكفـء2462011/07/14 أخصائى نفسى

م. الھالل ب  2009/07/01 ھاجر فوزى فرغلى على 2089011 كفـءكفـء2472011/07/14 أخصائى نفسى

الناصر االعدادیة بنات بتزمنت 2009/07/01 ھبة دمحم سید دمحم 2390388 كفـءكفـء2482011/07/14 أخصائى نفسى

الزھراء بنات االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ فوزى فرغلى على 2089023 كفـءكفـء2492011/07/14 أخصائى نفسى

م.   ب ٢باروط   2009/07/01 ھناء صبحى مسعود احمد 2102125 كفـءكفـء2502011/07/14 أخصائى نفسى

م. الشھید صفوت عبد العظیم ب  2009/07/01 ھند  زین امین دمحم 2360968 كفـءكفـء2512011/07/14 أخصائى نفسى

الناصر االبتدائیة بنین 2009/07/01 ھند جمال سالم على 2360975 كفـءكفـء2522011/07/14 أخصائى نفسى

م. الجزیرة المرتفعة ب  2009/07/01 ھند دمحم مجدي عبدالعزیز 2283486 كفـءكفـء2532011/07/14 أخصائى نفسى

طھ حسین االعدادیة 2009/07/01 ھویدا محمود بكرى عبدالحمید 2200536 كفـءكفـء2542011/07/14 أخصائى نفسى

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 وفاء حسن سلیمان حسن 2156018 كفـءكفـء2552011/07/14 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص االبتدائیة بنات 2009/07/01 وفاء عبد الفتاح دمحم دمحم 2366486 كفـءكفـء2562011/07/14 أخصائى نفسى

م. الشھید دمحم شاكر ب  2009/07/01 والء على عبدالتواب بیومى 2199492 كفـءكفـء2572011/07/14 أخصائى نفسى

الشیخ على االبتدائیة م 2009/07/01 یاسمین بركات عویس دمحم 2280119 كفـءكفـء2582011/07/14 أخصائى نفسى

یاسر طلب االعدادیة بشریف باشا 2009/07/01 یاسمین دمحم فاروق عبد المنعم 2281261 كفـءكفـء2592011/07/24 أخصائى نفسى

السالم ع بنات بمقبل 1994/10/13 غادة صالح دمحم فرغلى 647609 كفـءكفـء2602009/01/29 أخصائى اجتماعى أول

م بالدوالطة. حسن اسماعیل ع  1998/11/26 مدحت على عبد العظیم دمحم 1599945 كفـءكفـء2612009/11/30 أخصائى اجتماعى أول

طة حسین  بنین ب 2009/03/01 ابتسام فایز زكى عبدالعظیم 2100456 كفـءكفـء2622011/03/07 أخصائى اجتماعى

بلفیا بنین االبتدائیة 2009/07/01 احمد   معوض عبد التواب  طھ 2156169 كفـءكفـء2632011/07/01 أخصائى اجتماعى

)االعدادیة الحدیثة بنین (الشھید مینا عزت ذكى صالح  2009/07/01 احمد  دمحم فاروق  محمود 2248820 كفـءكفـء2642011/07/14 أخصائى اجتماعى

م  بعزبة بلبل. ابوبكر الجدیدة  ب  2009/07/01 احمد حامد احمد على 2095529 كفـءكفـء2652011/07/14 أخصائى اجتماعى

فاطمة الجندى االعدادیة  بمنشأة الروضة 2009/03/01 أحمد حسن أحمد صادق 2068453 كفـءكفـء2662011/03/01 أخصائى اجتماعى

اھوة االعدادیھ بنین 2009/07/01 احمد صابر جنیدى دمحم 2171510 كفـءكفـء2672011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى سویف الثانویة الجدیدة شرق ( الشھید دمحم مبروك 
)النیل

2009/07/01 احمد عبدالرازق عبدالعظیم محمود 2070722 كفـءكفـء2682011/07/14 أخصائى اجتماعى

٠٠دموشیا) الجندى على خلیل / الشھید  2009/07/01 احمد لبیب تمام احمد 2362704 كفـءكفـء2692011/07/14 أخصائى اجتماعى

ابشنا- م . قطرى ب  2009/03/01 احمد دمحم عبد السالم معوض 2078000 كفـءكفـء2702011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال النھضة الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/07/01 أسماء صالح محمود عبد الحمید 2101613 كفـءكفـء2712011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال عمر بن عبد العزیز . ف 2009/07/01 اسماء دمحم احمد ابراھیم 2389142 كفـءكفـء2722011/07/14 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م.  ب ١الشھید نبیل شفیق  2009/07/01 أسماء دمحم عبد الحمید دمحم 2080129 كفـءكفـء2732011/07/14 أخصائى اجتماعى

م.  ب ٢اھوة الجدیدة  2009/07/01 اسماء دمحم محمود مصطفى 2083489 كفـءكفـء2742011/07/14 أخصائى اجتماعى

الناصر االبتدائیة بنین 2009/07/01 أم ھاشم احمد احمد سلیمان 2104501 كفـءكفـء2752011/07/14 أخصائى اجتماعى

معارك االعدادیة 2009/07/01 ام ھاشم رمضان محمود جابر 2210832 كفـءكفـء2762011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى سویف الجدیدة بنات ب یشرق النیل 2009/07/01 امانى  عبدالتواب سید محمود 2153176 كفـءكفـء2772011/07/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2009/03/01 أمانى ابوالیسر سید محمود 2100842 كفـءكفـء2782011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. الھالل ب  2009/07/01 امانى حسن احمد رزق 2363252 كفـءكفـء2792011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2009/07/01 امانى رافت صدیق عبد العزیز 2369669 كفـءكفـء2802011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الدمحمیة.ف 2009/07/01 امانى سامى لبیب شحاتة 2267729 كفـءكفـء2812011/07/14 أخصائى اجتماعى

االقباط بنین 2009/07/01 امیرة  عبدهللا فھمى عبدهللا 2211702 كفـءكفـء2822011/07/14 أخصائى اجتماعى

ناصر االعدادیة  للبنین بصالح سالم 2009/07/01 امیره عبد الرزاق احمد ابوحامد 2396410 كفـءكفـء2832011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. اھناسیاالخضراء ب  2009/07/01 امیمھ دمحم عبد ربھ السید 2148397 كفـءكفـء2842011/07/14 أخصائى اجتماعى

م  بدموشیا. فاطمة الزھراء ب  2009/03/01 انجى احمد فؤاد دمحم 2154148 كفـءكفـء2852011/03/07 أخصائى اجتماعى

ابشنا االبتدائیة الجدیدة م 2009/07/01 انور طھ عبد التواب احمد 653567 كفـءكفـء2862011/07/01 أخصائى اجتماعى

م. النیل ب  2009/03/01 ایمان  كامل دمحم  مرسى 2153182 كفـءكفـء2872011/03/01 أخصائى اجتماعى

حاجر بنى سلیمان االعدادیة 2009/07/01 ایمان حسین دمحم حسین 2126574 كفـءكفـء2882011/07/14 أخصائى اجتماعى

فصول ریاض اطفال القاضى 2009/07/01 ایمان عبدالھادى عبدالفتاح عبدالسمیع 2359513 كفـءكفـء2892011/07/14 أخصائى اجتماعى
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

م. الجزیرة المرتفعة ب  2009/07/01 ایمان دمحم على عبد الحمید 2387516 كفـءكفـء2902011/07/24 أخصائى اجتماعى

الدكتور احمد زویل االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 ایناس احمد حامد الدھشورى 2126496 كفـءكفـء2912011/03/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بلفیا مشترك.ف 2009/07/01 بدریة سفر عبد العظیم سید 2362326 كفـءكفـء2922011/07/14 أخصائى اجتماعى

١ریاض اطفال باروط المجمعة  2009/07/01 بسمة دمحم سعد سعد 2297506 كفـءكفـء2932011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال االیمان 2009/07/01 تیسیر عبد الحكم عبد الوھاب علي 2399602 كفـءكفـء2942011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. الجزیرة المرتفعة ب  2009/07/01 جاكلین فؤاد امین میخائیل 2210853 كفـءكفـء2952011/07/14 أخصائى اجتماعى

 ١باھا ( البراء بن مالك بنات ابتدائي للتعلیم االساسي 
)بنات سابقا 

2009/07/01 جیھان فراج ناشد دمحم 2170750 كفـءكفـء2962011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. الشھید احمد سید ابراھیم ب  2009/07/01 حمدى  حسن قرنى دمحم 2100645 كفـءكفـء2972011/07/14 أخصائى اجتماعى

سابقا تزمنت االبتدائیة ( الشھید حسن احمد حسین طھ 
)بنین

2009/07/01 حمدى حسین ابراھیم دمحم 2102154 كفـءكفـء2982011/07/14 أخصائى اجتماعى

م  بعزبة بلبل. ابوبكر الجدیدة  ب  2009/07/01 حنان ابراھیم فھمى ابراھیم 2208086 كفـءكفـء2992011/07/14 أخصائى اجتماعى

م.  ب ١بلفیا  2009/07/01 حنان كامل عبدالعظیم عوض 2102208 كفـءكفـء3002011/07/14 أخصائى اجتماعى

الناصر االعدادیة بنات بتزمنت 2009/07/01 حنان كمال عبدالحكم دمحم 2281181 كفـءكفـء3012011/07/24 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2009/07/01 حوریة ممدوح عثمان احمد 2171486 كفـءكفـء3022011/07/14 أخصائى اجتماعى

منشأة الروضة- فاطمة الجندى االبتدائیة م  2009/03/01 دالیا على دمحم على 2200532 كفـءكفـء3032011/03/01 أخصائى اجتماعى

م.  ب ١ریاض باشا  2009/03/01 دالیا محمود دمحم عبدالعلیم 2164215 كفـءكفـء3042011/03/01 أخصائى اجتماعى

م. ابى بكر الصدیق بمقبل ب  2009/07/01 دعاء دمحم حسین دمحم 2171455 كفـءكفـء3052011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. شجرة الدر ب  2009/07/01 دعاء مصطفى النحاس حسین محمود 2151706 كفـءكفـء3062011/07/14 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الحماوى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دعاء نجیب نبیھ بسالى 2101046 كفـءكفـء3072011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. منقریش ب  2009/07/01 دالل حسین محمود سید 2199504 كفـءكفـء3082011/07/14 أخصائى اجتماعى

منشاة حیدر االبتدائیة م 2009/03/01 رانده سید  عزوز موسى 2157404 كفـءكفـء3092011/03/01 أخصائى اجتماعى

م. ابشنا ب  2009/03/01 رانیا احمد عبدالعال ھریدى 2102149 كفـءكفـء3102011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. جمال عبد الناصر ب  2009/03/01 رانیھ عیاد حسب هللا میخائیل 2102378 كفـءكفـء3112011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. قاسم امین ب  2009/07/01 رباب ماھر مغربى قطب الشافعى 2164081 كفـءكفـء3122011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الحماوى االبتدائیة 2009/07/01 رحاب  عبد الفتاح دمحم احمد 2127731 كفـءكفـء3132011/07/14 أخصائى اجتماعى

طة حسین  بنین ب 2009/03/01 رحاب سالمة احمد عبدهللا 2210746 كفـءكفـء3142011/03/07 أخصائى اجتماعى

م.  ب ١ریاض باشا  2009/07/01 رشا فرج دمحم جاد 2073388 كفـءكفـء3152011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. اھناسیاالخضراء ب  2009/07/01 رشا محمود دمحم مصطفى 2214317 كفـءكفـء3162011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال دمحم متولى الشعراوى. ف 2009/07/01 رضا حمدى عبد السالم سید 2362106 كفـءكفـء3172011/07/14 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 بنین ب٢باھا الجدیدة  رضا سید ریاض عبد العزیز 2159164 كفـءكفـء3182011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال طة حسین االبتدائیة.ف  2009/07/01 رغدة حنفى محمود احمد 2287543 كفـءكفـء3192011/07/14 أخصائى اجتماعى

سابقا مصطفى طاھر بنین ( الشھید حسن سید زیدان 
)تزمنت الغربیة- ١

2009/07/01 ریحاب شمردن عبد الغفار دمحم 2060213 كفـءكفـء3202011/07/14 أخصائى اجتماعى

م مؤسسة األیتام.یوسف دمحم مصطفى ب 2009/03/01 ریم احمد لطفى عبد العظیم 638600 كفـءكفـء3212011/03/01 أخصائى اجتماعى

م. اھناسیا الخضراء المجمعة ب  2009/07/01 ریھام احمد دمحم عباس 2078095 كفـءكفـء3222011/07/14 أخصائى اجتماعى

التل الجدیدة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 زینب  على  دمحم توفیق 2210831 كفـءكفـء3232011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

م  بدموشیا. طلبة عید ع  2009/07/01 سحر السید حافظ السید 2096789 كفـءكفـء3242011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بلفیا الجدیدة 2009/07/01 سحر جودة دمحم جودة 2363938 كفـءكفـء3252011/07/14 أخصائى اجتماعى

م.  ب ١باروط  2009/07/01 سحر عبدالتواب فھیم عبداللطیف 2163552 كفـءكفـء3262011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عبد الصمد على عزوز. ف 2009/03/01 سعاد مصطفى دمحم احمد 2162964 كفـءكفـء3272011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. اھوة ب  2009/03/01 سلوى عبدالعظیم سعد على 2101868 كفـءكفـء3282011/03/01 أخصائى اجتماعى

الدكتور احمد زویل االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/07/01 سلوى دمحم صالح الدین حسین عبدالجواد 2204609 كفـءكفـء3292011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الزرابى 2009/03/01 سماح احمد دمحم عبدالقادر 2105588 كفـءكفـء3302011/03/07 أخصائى اجتماعى

م الرسمیة التجریبیھ للغات. على مبارك ب  2009/07/01 سھا عادل یحیى السید 2256908 كفـءكفـء3312011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بنى سویف الجدیدة.ف 2009/07/01 سھیر طھ دمحم سرحان 2103853 كفـءكفـء3322011/07/14 أخصائى اجتماعى

م.   ب ٢باروط   2009/07/01 شریف  عبید لوندى عبید 2210731 كفـءكفـء3332011/07/24 أخصائى اجتماعى

م. الشیخ على البھلول ب  2009/07/01 شریف احمد ظریف ریاض 2208105 كفـءكفـء3342011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال على مبارك الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 شرین احمد حسنین محمود علي 2150883 كفـءكفـء3352011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. الشھید احمد سید ابراھیم ب  2009/07/01 شیماء ابوبكر احمد سید 2163548 كفـءكفـء3362011/07/14 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید مشتركة ب 2009/07/01 شیماء حسین محمود امام 2211662 كفـءكفـء3372011/07/14 أخصائى اجتماعى

م بالكوم االحمر. الشھید سید طھ حمد ب  2009/07/01 شیماء رمضان محمود عبد الحلیم 1772974 كفـءكفـء3382011/07/14 أخصائى اجتماعى

م ببنى ھارون. الدكتور عبد هللا احمد ع  2009/03/08 شیماء عرفھ سعد دمحم 2088529 كفـءكفـء3392011/05/29 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الناصر االبتدائیة 2009/07/01 شیماء دمحم ابراھیم عبدالجواد 2105575 كفـءكفـء3402011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

م. معارك ب  2009/07/01 شیماء دمحم عبدالسالم فرج 2102126 كفـءكفـء3412011/07/14 أخصائى اجتماعى

بلفیا بنین االبتدائیة 2009/07/01 شیماء دمحم عبدالعزیز احمد 2197490 كفـءكفـء3422011/07/14 أخصائى اجتماعى

م.  ب ٢الدویة  2009/03/01 صابرین رشدى ھابیل جوارجى 2171460 كفـءكفـء3432011/03/07 أخصائى اجتماعى

م.  ب ٢نعیم  2011/03/01 صافیة نجدى دمحم دمحم 2163550 كفـءكفـء3442011/03/07 أخصائى اجتماعى

م.  ب ٢عمر بن عبد العزیز  2009/03/01 صالحة كمال ھاشم رمضان 2157407 كفـءكفـء3452011/03/01 أخصائى اجتماعى

م. ابى بكر الصدیق بمقبل ب  2009/07/01 صفاء احمدالروبى دمحم حسن 2211946 كفـءكفـء3462011/07/14 أخصائى اجتماعى

)م. ابو سلیم  ب (الشھید سعید دمحم دمحم حسن   2009/07/01 صفاء زكریا عبدالنبى ابوطالب 2209682 كفـءكفـء3472011/07/14 أخصائى اجتماعى

الناصر االعدادیھ بنین بتزمنت 2009/07/01 طارق  دمحم  عویس عبدهللا 2161010 كفـءكفـء3482011/07/24 أخصائى اجتماعى

2009/03/01 بنین ب٢باھا الجدیدة  طارق رمضان عبدالتواب جمعة 2170746 كفـءكفـء3492011/03/07 أخصائى اجتماعى

م ببنى ھارون. الدكتور عبد هللا احمد ع  2011/03/01 طارق دمحم عبدالظاھر حسن 2212556 كفـءكفـء3502011/03/01 أخصائى اجتماعى

منقریش للتعلیم االساسي 2009/07/01 عابلھ غانم احمد شحات 2253639 كفـءكفـء3512011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. ابشنا المجمعة ب  2009/03/01 عاشور احمد اسماعیل دمحم 2102150 كفـءكفـء3522011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. بنى حمد ب  2009/03/01 عزة ابو الخیر دمحم محمود 2170734 كفـءكفـء3532011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال جمال عبد الناصر.ف 2009/07/01 عزة رمضان عبدهللا حسن 2103309 كفـءكفـء3542011/07/14 أخصائى اجتماعى

المنتزة االبتدائیة بنین 2009/03/01 عزة عبد الباقي دمحم عبد الباقى 650449 كفـءكفـء3552011/03/07 أخصائى اجتماعى

الزھراء بنات االبتدائیة 2009/07/01 علیاء احمد اسماعیل احمد 2211941 كفـءكفـء3562011/07/14 أخصائى اجتماعى

)م. ابو سلیم  ب (الشھید سعید دمحم دمحم حسن   2009/07/01 عیدة معوض محمود عطوة 2199493 كفـءكفـء3572011/07/14 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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بنى عفان بنات 2009/07/01 غادة على  دمحم احمد 2171446 كفـءكفـء3582011/07/14 أخصائى اجتماعى

طھ حسین االعدادیة 2009/07/01 فاتن عثمان طھ عثمان 2153220 كفـءكفـء3592011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. السعادنة ع  2009/07/01 فاتن فتحى سید دمحم 2102135 كفـءكفـء3602011/07/14 أخصائى اجتماعى

م.  ب ١الدویة  2009/03/01 فیفى فتحى قرنى رجب 2155330 كفـءكفـء3612011/03/07 أخصائى اجتماعى

م بشریف باشا.دمحم انور حسن ب 2009/03/01 لبنى عبد التواب جمعة دمحم 2153221 كفـءكفـء3622011/03/07 أخصائى اجتماعى

الزھراء بنات االبتدائیة 2009/07/01 لمیاء حمدي عبد الحكم  دمحم 2262607 كفـءكفـء3632011/07/14 أخصائى اجتماعى

العجمى االبتدائیة بنات 2009/03/01 ماجده عویس احمد عطیة 2214309 كفـءكفـء3642011/03/07 أخصائى اجتماعى

م.بنى سلیمان الشرقیة ب  2009/07/01 مارجریت معوض بباوى معوض 2258410 كفـءكفـء3652011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول ریاض اطفال قطرى 2009/03/01 ماریان فھیم یعقوب یواقیم 2100441 كفـءكفـء3662011/03/07 أخصائى اجتماعى

بنى سویف الزراعیة 2009/07/01 دمحم سید زكى درویش 2386837 كفـءكفـء3672011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. الشھید صفوت عبد العظیم ب  2009/07/01 دمحم سید عبدالتواب  دمحم 2212621 كفـءكفـء3682011/07/01 أخصائى اجتماعى

م بالكوم االحمر.اللواء دمحم رضا دمحم عوض ب  2009/07/01 دمحم عویس على دیاب 2101856 كفـءكفـء3692011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى سویف الثانویة الجدیدة شرق ( الشھید دمحم مبروك 
)النیل

2009/07/01 دمحم فاروق مصطفى جمعة 2155316 كفـءكفـء3702011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى سویف الزراعیة 2009/07/01 دمحم دمحم خالف على 2361379 كفـءكفـء3712011/07/14 أخصائى اجتماعى

بیاض العرب االبتدائیة بنات 2009/07/01 دمحم محمود یوسف مبروك نصیر 2155312 كفـءكفـء3722011/07/01 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید مشتركة ب 2009/03/01 دمحم معوض عبدالتواب طھ 2156170 كفـءكفـء3732011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بیاض العرب 2009/07/01 مربم منیر ذكى جریس 2256679 كفـءكفـء3742011/07/01 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. الدویة ع  2009/07/01 مروا دمحم شحاتة عبد الوھاب 2358480 كفـءكفـء3752011/07/01 أخصائى اجتماعى

م.  ب ١باروط المجمعة  2009/07/01 مروة حلمى أحمد سلیمان 2061222 كفـءكفـء3762011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال محجوبة االبتدائیة 2009/07/01 مروة زكریا رمضان دمحم 2291802 كفـءكفـء3772011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. معارك ب  2009/07/01 مروة دمحم ابراھیم دمحم 2189441 كفـءكفـء3782011/01/01 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال الدویة .ف 2009/03/01 مروة دمحم دمحم طھ 2100429 كفـءكفـء3792011/03/07 أخصائى اجتماعى

الصفا االعدادیة للبنات 2009/07/01 مروة دمحم محمود دمحم 2148787 كفـءكفـء3802011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. الخیریة االسالمیة ب  2009/07/01 مروة مصطفى احمد عبدهللا 2168122 كفـءكفـء3812011/07/14 أخصائى اجتماعى

الحریة بنات االبتدائیة الجدیدة ش الروضة 2009/07/01 مریان شھیر حبیب سعید 2094612 كفـءكفـء3822011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بنى حمد االبتدائیة. ف 2009/07/01 مریم سمیر توفیق مجلى 2185495 كفـءكفـء3832011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. عمر بن الخطاب ب  2009/07/01 مریم عزت فؤاد فھیم 2170755 كفـءكفـء3842011/07/14 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب الثانویة بنین 2009/07/01 ممدوح رزق نصار بطرس 2157395 كفـءكفـء3852011/07/01 أخصائى اجتماعى

م مؤسسة األیتام.یوسف دمحم مصطفى ب 2009/07/01 منال رشاد دمحم رسالن 2214340 كفـءكفـء3862011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. الشھید صفوت عبد العظیم ب  2009/07/01 منى  فوزى  عبدالحلیم حافظ 2100605 كفـءكفـء3872011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى سویف الجدیدة االبتدائیة بنین 2009/07/01 منى ربیع یحیى السید 2154176 كفـءكفـء3882011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عمر بن الخطاب االبتدائیة 2009/03/01 منى رجب مرسى خلیل 2103864 كفـءكفـء3892011/03/07 أخصائى اجتماعى

)القدیمة- الثانویة بنات (دمحم جابر قصلة / الشھید  2009/07/01 میرفت عبداللطیف لطفى دمحم امین عبدالرحمن 2161004 كفـءكفـء3902011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال ابشنا االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 میرفت كمال عبدالتواب عبدالحلیم 2278347 كفـءكفـء3912011/07/01 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

الحماوى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ناھد طھ حسن رزق 2214344 كفـءكفـء3922011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الحالبیة 2009/07/01 ناھد دمحم سعد الدین احمد 2304265 كفـءكفـء3932011/07/14 أخصائى اجتماعى

م. الدوالطة ب  2009/07/01 نجالء عبد الرحیم على عطیة 2095263 كفـءكفـء3942011/07/01 أخصائى اجتماعى

م. الشھید عبد الصمد على عزوز ب  2009/03/01 نجالء دمحم احمد دمحم 2211955 كفـءكفـء3952011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بنى عفان بنات. ف 2009/07/01 نجوى رجب دمحم عبدالجواد 2161315 كفـءكفـء3962011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال معارك االبتدائیة 2009/07/01 نرمین مجدي عوض هللا میخائیل 2301043 كفـءكفـء3972011/03/07 أخصائى اجتماعى

اھوة االعدادیھ بنین 2009/07/01 نرمین دمحم عبدالعظیم احمد 2391091 كفـءكفـء3982011/07/14 أخصائى اجتماعى

النھضة االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/07/01 نرمین دمحم مختار دمحم 2407745 كفـءكفـء3992011/07/01 أخصائى اجتماعى

م. الزرابى  ب  2011/07/01 نشوه على حسن احمد 2200537 كفـءكفـء4002011/07/01 أخصائى اجتماعى

م. البساتین ب  2008/05/04 نشوه دمحم امام احمد 2212627 كفـءكفـء4012011/03/07 أخصائى اجتماعى

االیمان بنین االبتدائیة 2009/07/01 نشوى رفعت عبدالرؤوف احمد 2171452 كفـءكفـء4022011/07/14 أخصائى اجتماعى

الناصر االبتدائیة بنین 2009/03/01 ھالة فرج سعد باسیلیوس 664471 كفـءكفـء4032011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. االقباط ب  2009/07/01 ھالھ عطا كامل عثمان 2264608 كفـءكفـء4042011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ على االبتدائیة م 2009/07/01 ھبة على حسن روبى 2066018 كفـءكفـء4052011/07/24 أخصائى اجتماعى

الشیخ على االبتدائیة م 2009/07/01 ھبة فتحى عبدهللا جاد المولى 2163537 كفـءكفـء4062011/07/24 أخصائى اجتماعى

الحالییة للبنین 2009/07/01 ھبھ  دمحم مبروك عبد الغني 2074388 كفـءكفـء4072011/07/14 أخصائى اجتماعى

٠٠دموشیا) الجندى على خلیل / الشھید  2009/07/01 ھبھ بكرى صالح دمحم 2209704 كفـءكفـء4082011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 ھبھ سید حساب امام 2160984 كفـءكفـء4092011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. التل الجدید ب  2009/03/01 ھبھ ماھر عبدالعظیم عثمان 2204587 كفـءكفـء4102011/03/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بنى عفان بنین. ف 2009/03/01 ھبھ دمحم لبیب عطا هللا 2250825 كفـءكفـء4112011/03/07 أخصائى اجتماعى

المرحوم معاذ سید محمود بنین ب بسنور 2009/07/01 ھبھ نسیم خلیل حنا 2101867 كفـءكفـء4122011/07/14 أخصائى اجتماعى

علیة رشدى ع للبنات 2009/03/01 ھدى عویس ریاض حسن 653215 كفـءكفـء4132011/03/07 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/07/01 ھناء احمد عبدالمنعم حمدان 2209707 كفـءكفـء4142011/07/01 أخصائى اجتماعى

م  بالحاجر. الشھید صالح الدین ب  2009/07/01 ھند سید طھ دمحم 2169761 كفـءكفـء4152011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال اھناسیا الخضراء المجمعة. ف 2009/07/01 ھویده دمحم فضالى دمحم 2253643 كفـءكفـء4162011/07/14 أخصائى اجتماعى

تزمنت االبتدائیة بنات 2009/07/01 ھیام حسن  دمحم دمحم سالم 2206146 كفـءكفـء4172011/07/01 أخصائى اجتماعى

م. البساتین ب  2009/07/01 وسام توفیق سید عید 2393133 كفـءكفـء4182011/07/01 أخصائى اجتماعى

م. الدویة ع  2009/07/01 وفاء  عبد السالم عبد الحفیظ عبد السالم 2363235 كفـءكفـء4192011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عمرو بن العاص 2009/07/01 وفاء القاسم طھ شعبان 2361441 كفـءكفـء4202011/07/14 أخصائى اجتماعى

)القدیمة- الثانویة بنات (دمحم جابر قصلة / الشھید  2009/03/01 والء  فؤاد دمحم یوسف حمام 2152137 كفـءكفـء4212011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. شجرة الدر ب  2009/07/01 والء رفیق صدیق عبدالعزیز 2088778 كفـءكفـء4222011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى سویف الجدیدة االعدادیة 2009/07/01 والء عبدالرحمن عبدهللا عبدالحلیم 2108478 كفـءكفـء4232011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال المنتزة االبتدائي.ف 2009/03/01 والء محمود دمحم عبدالعلیم 2255940 كفـءكفـء4242011/03/07 أخصائى اجتماعى

م. ابشنا ب  2009/07/01 ولید بدر حفنى جنیدى 2106273 كفـءكفـء4252011/07/14 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االقباط بنات 1983/09/01 سوزان عبد السید فرج هللا عبد السید 649041 كفـءكفـء4262008/11/28 معلم خبیر

االقباط بنات 1990/09/01 عزة حسن محمود علي 649997 كفـءكفـء4272012/10/17 دكتوراهمعلم خبیر

عمر بن عبد العزیز الثانویة  بنات بباروط 1983/12/06 عید عبدهللا دمحم النجار 645423 كفـءكفـء4282009/01/28 معلم خبیر

الخیریة االسالمیة ع بنین ( الشھید اسماعیل احمد عید 
(

1982/11/01 دمحم السید دمحم ابراھیم ابراھیم 651580 كفـءكفـء4292008/11/16 معلم خبیر

م.  ب ٢اھوة الجدیدة  1985/09/01 سناء دمحم احمد محمود 643343 كفـءكفـء4302009/01/28 معلم أول أ

صالح سالم االبتدائیة بنین 1992/09/01 عبیر عبدالنبى دمحم حماد 644493 كفـءكفـء4312009/11/26 معلم أول أ

ناصر الثانویة الزراعیة 1988/12/01 عماد الدین سید دمحم مصطفى 2057549 كفـءكفـء4322009/01/28 معلم أول أ

منشأة الروضة- فاطمة الجندى االبتدائیة م  1983/06/30 دمحم عمر حسین دمحم 651748 كفـءكفـء4332009/01/28 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/03/03 نجالء شاكر احمد محمود 643856 كفـءكفـء4342009/01/28 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 2003/07/01 اسامھ دمحمالناصف اسماعیل عبدالرحمن 1729635 كفـءكفـء4352012/07/15 ماجیستیرمعلم أول

م.  ب ١باروط المجمعة  1998/11/26 اسماء فاروق بكر دمحم 676236 كفـءكفـء4362009/08/01 معلم أول

)االعدادیة الحدیثة بنین (الشھید مینا عزت ذكى صالح  1997/09/01 اسماء ھاشم سعداوى زاید 2042479 كفـءكفـء4372010/07/01 معلم أول

م. الزرابى  ب  1995/09/01 ایمان احمد محمود على 648090 كفـءكفـء4382009/11/30 معلم أول

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 1995/09/01 ایمان زغلول دمحمین دمحم 653276 كفـءكفـء4392009/11/30 معلم أول

م. الشھید عبد الصمد على عزوز ب  1994/11/01 تغرید دمحم عبد الحمید دمحم 670684 كفـءكفـء4402008/11/26 معلم أول

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 1991/09/01 حسام الدین حسن دمحم حنفى 646439 كفـءكفـء4412009/01/28 معلم أول

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 1991/03/20 حسین دمحم كمال یسن الحفني 2087829 كفـءكفـء4422009/11/03 معلم أول

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. الخیریة االسالمیة ب  1994/09/01 خالد محمود دمحم عبدالباقى 652956 كفـءكفـء4432009/01/29 معلم أول

م  بالحاجر. الشھید صالح الدین ب  1997/09/01 رانیا سید خلیل محمود 667554 كفـءكفـء4442009/01/28 معلم أول

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 1989/06/30 رجاء رجب عویس احمد 652164 كفـءكفـء4452009/01/28 معلم أول

ف اعداد مھنى االمل 2002/05/01 رحاب دمحم زھیر عبد السمیع كریم 639783 كفـءكفـء4462012/06/04 ماجیستیرمعلم أول

م. الھالل ب  1988/11/01 رندة دمحم نصر الدین رجب العدوى 644139 كفـءكفـء4472009/01/28 معلم أول

م. الزرابى  ب  1989/06/30 سعاد صالح سید على 1768632 كفـءكفـء4482008/11/26 معلم أول

التل الجدیدة االعدادیة المشتركة 1998/11/26 سالمھ احمد عبد التواب احمد 653518 كفـءكفـء4492009/01/28 معلم أول

طة حسین  بنین ب 1993/07/31 سھى حسنى طھ سید 648051 كفـءكفـء4502009/01/28 معلم أول

عزبة عویس  للتعلیم أساسى 2004/07/01 شریف مختار دمحم ابوزید 668585 كفـءكفـء4512012/11/01 دكتوراهمعلم أول

عمرو بن العاص االبتدائیة بنات 1994/09/01 شعبان جابر زیدان عوض 2057849 كفـءكفـء4522009/11/30 معلم أول

م.  ب ٢اھوة الجدیدة  1991/09/01 صابر دمحم سید عبداللطیف 643318 كفـءكفـء4532009/11/30 معلم أول

م. التل الجدید ب  1995/09/15 صباح حسن حسین صالح 678616 كفـءكفـء4542009/12/01 معلم أول

بلفیا بنین االبتدائیة 1998/11/26 عاصم شعبان محمود جنیدى 647459 كفـءكفـء4552009/01/28 معلم أول

م.  ب ١بلفیا  1994/09/01 عایدة سعد نسیم سلیمان 645752 كفـءكفـء4562008/10/30 معلم أول

بنى سویف الثانویة الزخرفیة بنین 1996/09/01 عبیر ذكى على وزیرى 653502 كفـءكفـء4572010/11/29 معلم أول

م. اھناسیاالخضراء ب  1991/11/01 عزت كمال على حسن 647470 كفـءكفـء4582009/01/28 معلم أول

م. على راغب ب  1984/12/01 ففیان شكرى حنا غبلایر 2101740 كفـءكفـء4592009/01/30 معلم أول

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2004/07/01 لمیاء عید على عبدالنبى 644618 كفـءكفـء4602012/10/17 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 1987/05/01 دمحم  سالم دمحم حسن 2045042 كفـءكفـء4612009/01/28 معلم أول

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 1993/09/01 دمحم جابر محمود جعیدى 1813711 كفـءكفـء4622009/11/30 معلم أول

م. اھوة ب  1992/09/01 دمحم حمزة قرنى حسن 643339 كفـءكفـء4632009/01/30 معلم أول

بلقیا- ابو بكر الصدیق الثانویة المشتركة  1995/09/01 دمحم راضي احمد رمضان 654000 كفـءكفـء4642008/11/26 معلم أول

یعمل بالدیوان 1995/09/01 دمحم سید دمحم عبدالعال 2042678 كفـءكفـء4652009/11/01 معلم أول

الكوم االحمر االعدادیة بنین 2002/05/01 دمحم دمحم عاشور على 1728026 كفـءكفـء4662012/06/04 دكتوراهمعلم أول

یعمل بالدیوان 1996/10/24 مصطفى فتحى سالم على 644505 كفـءكفـء4672012/07/15 ماجیستیرمعلم أول

م  بدموشیا. طلبة عید ع  1990/09/01 مصطفى مرزوق معوض عبدالعال 2180766 كفـءكفـء4682009/01/28 معلم أول

م الرسمیة التجریبیھ للغات. الدكتور احمد زویل ب  1998/11/26 نائل دمحم مصطفى سید 644231 كفـءكفـء4692009/01/28 معلم أول

م بالكوم االحمر.اللواء دمحم رضا دمحم عوض ب  1994/11/01 نجالء حسین دمحم عطوة 650392 كفـءكفـء4702009/01/28 معلم أول

باروط االعدادیة بنات 1998/11/26 نجالء دمحم ھمام دمحم 638325 كفـءكفـء4712009/01/28 معلم أول

باروط الثانویة الفنیة بنات 1995/09/01 نجوى احمد حسین احمد 650766 كفـءكفـء4722009/01/28 معلم أول

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 1996/09/01 نجوى صبحى ابراھیم خلیفھ 2057837 كفـءكفـء4732009/08/01 معلم أول

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 1993/01/01 نصر نصر عبد ربة حسین 646505 كفـءكفـء4742009/01/28 معلم أول

روضة االمل بجمعیة منقریش 2009/03/01 نادیة عبد السالم سالم على  2109174 كفـءكفـء4752011/03/07 معلم

الكوم االحمر االعدادیة بنین 2009/03/01 ابتسام احمد یوسف احمد 676604 كفـءكفـء4762011/04/01 معلم

-----------------------------------
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نعیم المشتركة 2009/03/01 ابتسام بدوي طھ احمد 1505408 كفـءكفـء4772011/03/07 معلم

ریاض اطفال عبد الصمد على عزوز. ف 2009/03/01 ابتسام سعید دمحم دمحم 2161005 كفـءكفـء4782011/03/01 معلم

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2009/03/01 ابتسام عبدالعال عویس عبدالحلیم 2152114 كفـءكفـء4792011/03/07 معلم

الحالییة للبنین 2009/07/01 ابراھیم سمیر امیر متى 2376632 كفـءكفـء4802011/07/14 معلم

م باھناسیا الخضراء. الشھید مؤمن عیاد ع  2009/03/01 ابو بكر سعید ابراھیم احمد 2068434 كفـءكفـء4812011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال باھا الجدیدة  2009/03/01 احالم  صابر فیصل زین الدین 2210796 كفـءكفـء4822011/03/07 معلم

بنى سویف الجدیدة االعدادیة 2009/03/01 أحالم زین العابدین طھ حافظ 2083099 كفـءكفـء4832011/03/01 معلم

ریاض اطفال النھضة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 احالم كیالنى فرید دمحم 2171469 كفـءكفـء4842011/03/07 معلم

م باھناسیا الخضراء. الشھید مؤمن عیاد ع  2011/03/01 احمد بیومى صادق غندور 2204818 كفـءكفـء4852011/03/03 معلم

م.  ب ٢الدویة  2009/07/01 احمد جابر عبدهللا دیاب  على 2348575 كفـءكفـء4862011/07/14 معلم

م.  ب ٢شریف باشا  2009/03/01 احمد جابر دمحم عبد الوھاب 2092722 كفـءكفـء4872011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 احمد جابر نصر دمحم 2095555 كفـءكفـء4882011/03/07 معلم

م. بنى حمد ب  2009/03/01 أحمد جمال أمین متولى 2075706 كفـءكفـء4892011/03/07 معلم

)م. ابو سلیم  ب (الشھید سعید دمحم دمحم حسن   2009/03/01 احمد حلمى ھاشم ابراھیم 640346 كفـءكفـء4902011/03/07 معلم

م بالسعادنة. الشھید جمعة ب  2009/03/01 احمد سامى على متولى 673143 كفـءكفـء4912011/03/07 معلم

الشھید حسن سید حسن زیدان   للتعلیم األساسى 2009/03/01 احمد سعد ابراھیم احمد 638438 كفـءكفـء4922011/03/07 معلم

م. السعادنة ع  2009/03/01 احمد سید على رفاعى 2098284 كفـءكفـء4932011/03/07 معلم

-----------------------------------
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م. النیل ب  2009/03/01 احمد سید دمحم عالم 2188579 كفـءكفـء4942011/03/07 معلم

م.  ب ١الشھید نبیل شفیق  2009/03/01 أحمد شعبان مصطفى مرسى 1543611 كفـءكفـء4952011/03/01 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/07/01 احمد صالح شعبان عبدالمطلب 2207268 كفـءكفـء4962011/07/14 معلم

الشھید حسن سید حسن زیدان   للتعلیم األساسى 2009/07/01 احمد طلعت سید عطیة 2101858 كفـءكفـء4972011/07/14 معلم

م. الشھید عبد الصمد على عزوز ب  2009/03/01 احمد عبد النبى فھمى سعید 669699 كفـءكفـء4982011/03/07 معلم

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/07/01 احمد عبدهللا السید على 2171729 كفـءكفـء4992011/07/14 معلم

سنور االبتدائیة بنات 2009/07/01 احمد عبده عبد الوالى عبد اللطیف 2269032 كفـءكفـء5002011/07/14 معلم

بیاض العرب االبتدائیة بنات 2009/03/01 احمد على سید على 673683 كفـءكفـء5012011/03/07 معلم

م.   ب ٢باروط   2009/03/01 احمد على على ابوالحسن 666654 كفـءكفـء5022011/03/07 معلم

م. ابشنا المجمعة ب  2009/07/01 احمد علي محمود مجاور 2297499 كفـءكفـء5032011/07/14 معلم

الخیریة االسالمیة ع بنین ( الشھید اسماعیل احمد عید 
(

2009/07/01 احمد عید سید عثمان الدالش 2171563 كفـءكفـء5042011/07/14 معلم

م. ابشنا ع  2009/03/01 احمد فتحي عبد الواحد عبداللطیف 1525229 كفـءكفـء5052011/03/07 معلم

م. ابشنا المجمعة ب  2009/03/01 احمد فؤاد عبدالقوى حماد 2107219 كفـءكفـء5062011/03/07 معلم

م.  ب ١عمر بن عبد العزیز 2009/03/01 احمد دمحم ابراھیم سلیمان 2155140 كفـءكفـء5072011/03/07 معلم

 ١باھا ( البراء بن مالك بنات ابتدائي للتعلیم االساسي 
)بنات سابقا 

2009/03/01 احمد دمحم احمد امین 2073931 كفـءكفـء5082011/03/07 معلم

منشأة الروضة- فاطمة الجندى االبتدائیة م  2009/07/01 أحمد دمحم أحمد بكر 2182054 كفـءكفـء5092011/07/14 معلم

اھوة االعدادیة بنات 2009/03/01 احمد دمحم عبدالستار دمحم 2089245 كفـءكفـء5102011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::
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الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

م.  ب ٢الحكامنة  2011/03/01 أحمد دمحم عبدالقوى حماد 2229715 كفـءكفـء5112011/03/07 معلم

م.  ب ٢الحكامنة  2009/03/01 احمد دمحم على عیسى 638661 كفـءكفـء5122011/03/01 معلم

الحماوى للتعلیم االساسى 2011/03/01 احمد محمود دمحم فاضل 2254767 كفـءكفـء5132011/03/07 معلم

م. بیاض العرب ب  2009/03/01 احمد مصطفى احمد احمد 2124502 كفـءكفـء5142011/03/07 معلم

منشاة عاصم ع 2009/03/01 احمد مصطفى احمد طھ 2104717 كفـءكفـء5152011/04/01 معلم

سنور االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد مصطفي عطیة زھري 1505609 كفـءكفـء5162011/03/01 معلم

السیدة عائشة الثانویة بنات 2009/03/01 احمد یوسف دمحم احمد 639750 كفـءكفـء5172011/03/07 معلم

م.  ب ١الشھید نبیل شفیق  2009/07/01 احمد یونس عبد المنعم ابراھیم 2364380 كفـءكفـء5182011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة المعماریة بنین 2009/07/01 اسامة حافظ حبیشي حافظ 2116624 كفـءكفـء5192011/07/14 معلم

م  بدموشیا. طلبة عید ع  2009/07/01 اسامة دمحم ابو ضیف عبد الرسول 2218309 كفـءكفـء5202011/07/14 معلم

فصول ریاض أطفال الخیریة 2009/03/01 اسراء شعبان جمعة صالح 2154161 كفـءكفـء5212011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال عمر بن عبد العزیز . ف 2009/03/01 اسماء  ابو الخیر طھ  احمد 2163547 كفـءكفـء5222011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 اسماء  محمود  دمحم اسماعیل 2152124 كفـءكفـء5232011/03/01 معلم

ریاض اطفال البساتین 2009/07/01 اسماء ابو الخیر عبدهللا طنطاوى 2102152 كفـءكفـء5242011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى رضوان 2009/03/01 اسماء احمد عویس ھالل 2152101 كفـءكفـء5252011/03/07 معلم

م. شجرة الدر ب  2009/03/01 اسماء السید دمحم على  عارف 640070 كفـءكفـء5262011/03/07 معلم

تزمنت االبتدائیة بنات 2009/03/01 اسماء انور عبد الحمید جوده 1547925 كفـءكفـء5272011/03/07 معلم
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7438of 3979 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

على مبارك االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 اسماء حمدى عبدالرحمن سلیمان 2096603 كفـءكفـء5282011/03/07 معلم

م بشریف باشا.دمحم انور حسن ب 2009/07/01 اسماء ربیع فیصل محمود 2363105 كفـءكفـء5292011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید صالح الدین بالحاجر 2009/03/01 اسماء سعد ربیع محمود 2123791 كفـءكفـء5302011/03/07 معلم

جمعیة تنمیة المجتمع بباروط 2009/03/01 اسماء سعید حلمى سعید 2115792 كفـءكفـء5312011/03/07 معلم

١ریاض اطفال باروط المجمعة  2009/07/01 اسماء صالح عبدالمحسن دمحم 2161002 كفـءكفـء5322011/07/14 معلم

فصول ریاض أطفال الخیریة 2009/03/01 اسماء طھ جودة سید 2152099 كفـءكفـء5332011/03/07 معلم

ابشنا االبتدائیة الجدیدة م 2009/03/01 اسماء طھ سید دمحم 638705 كفـءكفـء5342011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/03/01 أسماء طھ دمحم أحمد 2082626 كفـءكفـء5352011/03/07 معلم

روضة الوفاء بالرحبة 2009/03/01 أسماء طھ دمحم عبد التواب 2079956 كفـءكفـء5362011/03/07 معلم

م.  ب ١باروط المجمعة  2009/07/01 اسماء عبد الرحمن سید  عبد العلیم 2208137 كفـءكفـء5372011/07/14 معلم

ریاض اطفال فاطمة الجندى بمنشاة الروضة. ف 2009/03/01 اسماء عبدهللا جابر قرنى 2119244 كفـءكفـء5382011/03/07 معلم

ریاض اطفال م بلفیا االبتدائیة 2009/03/01 اسماء عبدهللا عبدالسالم شلبى 2160986 كفـءكفـء5392011/03/07 معلم

م. الدویة ع  2009/03/01 اسماء عویس عبد الباقي احمد 2191338 كفـءكفـء5402011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 اسماء فاروق دمحم ابراھیم 2211698 كفـءكفـء5412011/03/01 معلم

ریاض اطفال محجوبة االبتدائیة 2009/07/01 اسماء قرني دمحم مصطفى 2399685 كفـءكفـء5422011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى سویف الجدیدة.ف 2009/03/01 اسماء مجدى انور حسین 2208104 كفـءكفـء5432011/03/07 معلم

م.  ب ١باروط المجمعة  2009/03/01 اسماء مجدى دمحم عطیھ 2120599 كفـءكفـء5442011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 3980 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال دمحم انور حسن.ف 2009/03/07 اسماء محسن سید على 2157398 كفـءكفـء5452011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى حمد االبتدائیة. ف 2009/03/01 اسماء دمحم جنیدى متولى 2208100 كفـءكفـء5462011/03/07 معلم

روضة سنابل الخیر النموذجیة 2009/03/01 اسماء دمحم حسین عبدالجواد 2079349 كفـءكفـء5472011/03/07 معلم

١حضانة الشھید نبیل شفیق عبد العزیز  2009/03/01 اسماء دمحم سید عبدالعزیز 2156167 كفـءكفـء5482011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 اسماء دمحم عبدالجواد محمود عبدالجواد 2156161 كفـءكفـء5492011/07/14 معلم

ریاض اطفال ریاض باشا.ف 2009/03/01 اسماء دمحم عبدالعال محمود 2214304 كفـءكفـء5502011/03/07 معلم

یاسر طلب االعدادیة بشریف باشا 2009/03/01 أسماء دمحم عویس  احمد 2107020 كفـءكفـء5512011/03/07 معلم

بلفیا االعدادیة بنات 2009/03/01 أسماء دمحم فرید إسماعیل عبد الفتاح 2102603 كفـءكفـء5522011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید صالح الدین بالحاجر 2009/03/01 أسماء محمود جابر ابراھیم 2116113 كفـءكفـء5532011/03/07 معلم

١ریاض اطفال باروط المجمعة  2009/03/01 اسماء مصطفى على محمود 2161003 كفـءكفـء5542011/03/07 معلم

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/03/01 أسماء ممدوح سید إبراھیم 638724 كفـءكفـء5552011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھوة الجدیدة. ف 2009/03/01 اشجان عمر حسن دمحم 2124355 كفـءكفـء5562011/03/07 معلم

الدكتور احمد زویل االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 اشرف جمعھ حسین دمحم 2131085 كفـءفوق المتوسط5572011/03/07 معلم

بلفیا االعدادیة بنات 2009/03/01 اشرف سید زكي علي 2255380 كفـءكفـء5582011/03/07 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 اشرف عبد المعطى عبد العزیز على 2153217 كفـءكفـء5592011/07/14 معلم

م. معارك ب  2009/03/01 اشرف دمحم عبد الخالق جودة 638618 كفـءكفـء5602011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 اشواق سعید شفیق فرج 2161985 كفـءكفـء5612011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال المرحوم معاذ سید محمود 2009/03/01 اكرام دمحم شاكر احمد 2250718 كفـءكفـء5622011/03/07 معلم

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2009/03/01 آالء عصام الدین دمحم السید 2101869 كفـءكفـء5632011/03/07 معلم

م بالكوم االحمر. طوسون اسالم ب  2009/03/01 األمیر سید دمحم ابراھیم 2104631 كفـءكفـء5642011/03/01 معلم

ریاض اطفال دمحم متولى الشعراوى. ف 2009/07/01 الزھراء زین العابدین  دمحم ابو السعود 2253737 كفـءكفـء5652011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 الشیماء  عمر دمحم احمد 2096737 كفـءكفـء5662011/03/07 معلم

ریاض اطفال الجزیرة المرتفعة. ف 2009/03/01 الشیماء ابوالخیر معروف اسماعیل 2163415 كفـءكفـء5672011/03/07 معلم

ریاض اطفال م على بن ابى طالب بمنشأة عاصم 2009/07/01 الشیماء عبدالرحمن عبدالعظیم فضالى 2214308 كفـءكفـء5682011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید صالح الدین بالحاجر 2009/03/01 الفت دمحم عثمان دمحم 2211942 كفـءكفـء5692011/03/01 معلم

م.  ب ٢نعیم  2009/07/01 الماظ سعید احمد دمحم 2367204 كفـءكفـء5702011/07/14 معلم

بلفیا االعدادیة بنین 2009/03/01 الھام أحمد إبراھیم یسن 2188263 كفـءكفـء5712011/01/01 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 إلھام أحمد دمحم دمحم 2104278 كفـءكفـء5722011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید صالح الدین بالحاجر 2009/03/01 الھام عبدالعال عویس عبد الحلیم 2211705 كفـءكفـء5732011/03/07 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 الھام فتحى احمد احمد 2210763 كفـءكفـء5742011/03/01 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 الھام قرنى عبد التواب على 2364371 كفـءكفـء5752011/07/14 معلم

بلفیا االعدادیة بنین 2009/03/01 الھام مضحك حسن سید 639912 كفـءكفـء5762011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 امال دمحمالبطل دمحم مصطفى 2096757 كفـءكفـء5772011/07/14 معلم

بلفیا االعدادیة بنین 2009/03/01 امانى  حمدى  صالح سلیمان 2115860 كفـءكفـء5782011/03/07 معلم
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بنى سویف الثانویة الزخرفیة بنین 2009/07/01 امانى سامى عبدالنبى عبدالجواد 2263559 كفـءكفـء5792011/07/14 معلم

١ریاض اطفال نعیم  2009/03/01 امانى عبدالتواب رفاعى دمحم 2211949 كفـءكفـء5802011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 امانى عبدالرءوف سید ابوسیف 2156151 كفـءكفـء5812011/07/14 معلم

بلفیا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 امانى مجدى شكرى عبد الحمید 2132581 كفـءكفـء5822011/03/07 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2008/03/01 أمانى دمحم سید حسن 638700 كفـءكفـء5832011/03/07 معلم

ریاض اطفال معارك االبتدائیة 2009/03/01 امانى دمحمین دمحم محمود وسیة 2121876 كفـءكفـء5842011/03/07 معلم

الناصر االبتدائیة بنین 2009/03/01 أمانى محمود حسب النبى أحمد 2124528 كفـءكفـء5852011/03/01 معلم

م.  ب ١الشھید نبیل شفیق  2009/03/01 امل سعد ابوالقاسم حسن احمد 667827 كفـءكفـء5862011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 امل عادل دمحم احمد 2156152 كفـءكفـء5872011/07/14 معلم

ریاض اطفال الناصر االبتدائیة 2009/03/01 امل عبدالحمید احمد محمود 2170726 كفـءكفـء5882011/03/07 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 امل عبدالرزاق احمد ابو حامد 2154341 كفـءكفـء5892011/03/07 معلم

الدوالطة االبتدائیة للبنین 2009/03/01 أمل دمحم دمحمین حسین 640482 كفـءكفـء5902011/03/07 معلم

ریاض اطفال معارك االبتدائیة 2009/03/01 امل دمحم محمود ضوى 2159533 كفـءكفـء5912011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 امنیة  جمال عبدالعظیم محمود 2210783 كفـءكفـء5922011/03/01 معلم

2009/07/01 االبتدائیة المشتركة١بنى ھارون  امنیة  عبد الرحمن نعمان طلب 2361306 كفـءكفـء5932011/07/14 معلم

ریاض اطفال االیمان 2009/03/01 أمنیھ حسن أسماعیل إبراھیم 2102693 كفـءكفـء5942011/03/07 معلم

م. ابشنا ب  2009/03/01 اموره دمحم الحسینى عبد العظیم 638664 كفـءكفـء5952011/03/07 معلم

-----------------------------------
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م. ابو سلیم ع  2009/03/01 امیرة  عبدالخالق سید ابراھیم 2167853 كفـءكفـء5962011/03/01 معلم

ریاض اطفال اھناسیا الخضراء المجمعة. ف 2009/03/01 امیرة اسماعیل دمحم عبدالعلیم 2211903 كفـءكفـء5972011/03/07 معلم

ریاض اطفال االیمان 2009/03/01 امیرة سامى  یس ھالل 2076164 كفـءكفـء5982011/03/01 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 امیرة سعدهللا سعد جبیلى 2095593 كفـءكفـء5992011/03/07 معلم

م.  ب ٢نعیم  2009/03/01 امیره بدر الدین عبد الحفیظ عثمان 638436 كفـءكفـء6002011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشیخ على بھلول 2009/03/01 امیره رزق ابراھیم عبد هللا 2151679 كفـءكفـء6012011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 امیمة سید امین فتح هللا 2101808 كفـءكفـء6022011/03/01 معلم

ریاض اطفال بیاض العرب 2009/03/01 انتصار مصطفى سید احمد 2164249 كفـءكفـء6032011/03/07 معلم

ریاض اطفال عبد الصمد على عزوز. ف 2009/03/01 انجى احمد  محمود دمحم 2161008 كفـءكفـء6042011/03/07 معلم

م. الحالبیة ع  2009/07/01 انجى فتحى جریس یواقیم 2210734 كفـءكفـء6052011/07/14 معلم

انور دمحم حسن االعدادیة بالوقف 2009/07/01 أنطونى فایز شاكر داود 2177242 كفـءكفـء6062011/07/14 معلم

ریاض اطفال بلفیا الجدیدة 2009/03/01 انوار سید شعبان احمد 2206251 كفـءكفـء6072011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 أیات احمد قرنى عبدهللا 2101353 كفـءكفـء6082011/03/07 معلم

م. عمر بن الخطاب ب  2009/03/01 ایرینى بطرس صلیب أمین 640510 كفـءكفـء6092011/03/07 معلم

خالد بن الولید مشتركة ب 2009/03/01 ایفا رضا رزق طوبیا 2170785 كفـءكفـء6102011/03/07 معلم

م بسنور. ابوبكر الصدیق ب  2009/07/01 إیلیا زاخر حبیش حبش 2390130 كفـءكفـء6112011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى رضوان 2009/03/01 ایمان  رمضان فراج دمحم 2154158 كفـءكفـء6122011/03/07 معلم
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ریاض اطفال م بلفیا االبتدائیة 2009/03/01 ایمان  محمود عویس مبروك 2126568 كفـءكفـء6132011/03/07 معلم

١ریاض اطفال السعادنة  2009/03/01 ایمان ابراھیم ابراھیم عبدالفتاح 2101814 كفـءكفـء6142011/03/07 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 ایمان احمد رمضان خلیل 2160983 كفـءكفـء6152011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 ایمان الشافعى احمد الشافعى 2096736 كفـءكفـء6162011/07/14 معلم

١ریاض اطفال بنى ھارون  2009/03/01 ایمان خمیس دمحم عبدهللا 2162967 كفـءكفـء6172011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/03/01 إیمان زین العابدین دمحم ابوالسعود 2101369 كفـءكفـء6182011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشعب 2009/03/01 ایمان سامى على  تغیان 2210768 كفـءكفـء6192011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزرابى 2009/03/01 ایمان سید عبد السمیع دسوقى 2123843 كفـءكفـء6202011/03/07 معلم

م.  ب ١نعیم  2009/03/01 ایمان عبد الجواد دمحم حمیده 638613 كفـءكفـء6212011/03/27 معلم

م. العاللمة  ب  2009/03/01 ایمان عبد الخالق سالم میھوب 1598483 كفـءكفـء6222011/03/07 معلم

باروط الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 ایمان عبد الفتاح عبد الحمید عید 2241352 كفـءكفـء6232011/07/24 معلم

ریاض اطفال الشھید صالح الدین بالحاجر 2009/03/01 ایمان عبدالعظیم سید عبدالعظیم 2211706 كفـءكفـء6242011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 ایمان عبدالعظیم عبدالحمید الجابى 2096755 كفـءكفـء6252011/07/14 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 ایمان عبدالعظیم عبدالوھاب على 2154339 كفـءكفـء6262011/03/01 معلم

ریاض اطفال دمحم انور حسن.ف 2009/03/01 ایمان عطا دمحم بدوى 2155320 كفـءكفـء6272011/03/07 معلم

صدیقة فتیات حاجر بني سلیمان 2009/07/01 ایمان على سلیمان دمحم 2403585 كفـءكفـء6282011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 ایمان فوزى دمحم وزیرى 2096729 كفـءكفـء6292011/03/07 معلم

-----------------------------------
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2009/07/01 االبتدائیة المشتركة١بنى ھارون  ایمان محمود احمد عبد الحمید 2367249 كفـءكفـء6302011/07/14 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2009/03/01 ایمان نبیل شعبان صابر 2163137 كفـءكفـء6312011/03/01 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب االبتدائیة 2009/03/01 ایمان وحید دمحم اسماعیل 2211939 كفـءكفـء6322011/03/01 معلم

منقریش للتعلیم االساسي 2009/03/01 أیمن أمین سید عویس 639878 كفـءكفـء6332011/03/07 معلم

الحكامنة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ایمن جابر تمام محمود 2097651 كفـءكفـء6342011/03/07 معلم

م.  ب ٢عمر بن عبد العزیز  2002/05/01 ایناس سعید دمحم مصیلحى 1606346 كفـءكفـء6352009/08/01 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 ایناس عبدالقدوس مصطفى عبدالقدوس 2210781 كفـءكفـء6362011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بدموشیا 2009/03/01 ایناس عرفھ جمعة عبدهللا 2170700 كفـءكفـء6372011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 ایناس یحیى زكریا معوض 2168311 كفـءكفـء6382011/07/14 معلم

م بسنور. ابوبكر الصدیق ب  2009/07/01 بدوى السید عطیھ منصور 671475 كفـءكفـء6392011/07/14 معلم

ریاض اطفال اھوة الجدیدة. ف 2009/03/01 بسمة سید فرج هللا دمحم 2211951 كفـءكفـء6402011/03/07 معلم

ریاض اطفال االیمان 2009/03/01 بسمة عفت رمضان ابو سیف 2160998 كفـءكفـء6412011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان الشرقیة 2009/03/01 بسمھ صالح الدین حسین سید 2157385 كفـءكفـء6422011/03/07 معلم

م.  ب ١باروط المجمعة  2009/03/01 تامر توفیق عبد العظیم جوده 638603 كفـءكفـء6432011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الزخرفیة بنین 2009/07/01 تامر حسن عویس دمحم 2389066 كفـءكفـء6442011/07/14 معلم

م بالحاجر بنى سلیمان. العقاد ب  2009/03/01 تامر صابر على حسانین 2132608 كفـءكفـء6452011/03/07 معلم

)االعدادیة الحدیثة بنین (الشھید مینا عزت ذكى صالح  2009/03/01 تامر صفوت مختار دمحم 2073978 كفـءكفـء6462011/03/01 معلم

-----------------------------------
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م بسنور. ابوبكر الصدیق ب  2009/03/01 تامر عبد الرحیم ابراھیم ابراھیم 2144534 كفـءكفـء6472011/03/07 معلم

م للمكفوفین وضعاف البصر. النور ع  2009/07/01 تغرید عبدالرحمن عبدالعظیم دمحم منھراوى 2167848 كفـءكفـء6482011/07/14 معلم

م. البساتین ب  2009/03/01 تقوى دمحم كامل حسن 2124342 كفـءكفـء6492011/03/07 معلم

ریاض اطفال م بلفیا االبتدائیة 2009/03/01 تیریز جرجس جرجس كامل 2170706 كفـءكفـء6502011/03/07 معلم

ریاض اطفال محجوبة االبتدائیة 2009/03/01 تیسیر احمد عرفة دمحم 2211957 كفـءكفـء6512011/03/07 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 ثناء على احمد مسلم 2154342 كفـءكفـء6522011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 ثناء دمحم صوفى حمیدة 2168333 كفـءكفـء6532011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 جابر دمحم نور الدین جابر دمحم 2095551 كفـءكفـء6542011/03/01 معلم

البراء بن مالك بنات اعدادى للتعلیم االساسي 2009/03/01 جمعة سید احمد عبدالرحمن 2161388 كفـءكفـء6552011/03/07 معلم

١ریاض اطفال باھا الجدیدة  2009/03/01 جھاد فرید عبدهللا ابو العنین 2206247 كفـءكفـء6562011/03/01 معلم

م.  ب ١ریاض باشا  2009/03/01 جوزیف مالك بولس جرجس 665322 كفـءكفـء6572011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 جیھان عبدالحفیظ عبدالفتاح عبداللطیف 2095183 كفـءكفـء6582011/03/07 معلم

العاللمة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 جیھان دمحم دمحم دمحم 640658 كفـءكفـء6592011/03/07 معلم

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/07/01 جیھان معوض جابر صابر 2210786 كفـءكفـء6602011/07/14 معلم

بلقیا- ابو بكر الصدیق الثانویة المشتركة  2009/03/01 حجاج جابر عبدالعظیم ابراھیم 2200534 كفـءكفـء6612011/03/01 معلم

النھضة االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 حسام نبیل دمحم دمحم على 2071324 كفـءكفـء6622011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2008/03/01 حسناء فؤاد عبد الحسیب سید 2068293 كفـءكفـء6632011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابشنا- م . قطرى ب  2009/03/01 حسنیة رمضان محمود عبد الجید 2075695 كفـءكفـء6642011/03/07 معلم

م. بیاض العرب ب  2009/03/01 حسین رجب اسماعیل راضى 2075517 كفـءكفـء6652011/03/07 معلم

بلفیا بنین االبتدائیة 2009/03/01 حماده محمود مبارك عوض هللا 640347 كفـءكفـء6662011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى عفان بنین. ف 2009/03/01 حنان  مجمد طھ دمحم 2150904 كفـءكفـء6672011/03/01 معلم

الكوم االحمر االعدادیة بنات 2009/03/01 حنان حمدى على سید 2102151 كفـءكفـء6682011/03/07 معلم

ریاض اطفال م بلفیا االبتدائیة 2009/03/01 حنان سالمھ دمحم دمحم الریدى 2214314 كفـءكفـء6692011/03/07 معلم

باروط التجاریة بنات 2009/03/01 حنان شعبان مھدى عبدالسالم 2101372 كفـءكفـء6702011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابشنا االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 حنان صالح طھ ربیع 2160988 كفـءكفـء6712011/03/07 معلم

ابشنا الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 حنان یوسف جبرائیل مرقص 2241356 كفـءكفـء6722011/07/14 معلم

م. ابشنا ع  2009/03/01 خالد جمال عبدهللا سید 2086237 كفـءكفـء6732011/03/07 معلم

م.بنى سلیمان الشرقیة ب  2009/07/01 خالد عادل فؤاد احمد 2358555 كفـءكفـء6742011/07/14 معلم

م  ببنى عفان. الشھید مختارشیبة ع  2009/03/01 خالد عبدالتواب حسن سید 2070535 كفـءكفـء6752011/03/01 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بدموشیا 2009/03/01 خیریھ احمد عبدالحمید معوض 2095501 كفـءكفـء6762011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الزراعیة 2009/03/01 دالیا المغاورى مروان السید 2111787 كفـءكفـء6772011/03/01 معلم

م. السعادنة ع  2009/03/01 دالیا حسن طھ اسماعیل 2082637 كفـءكفـء6782011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 دالیا سلیمان دمحم دمحم 2101066 كفـءكفـء6792011/03/07 معلم

الجمعیة الشرعیة الكوم االخمر 2009/03/01 دالیا دمحم محسن طھ 2158721 كفـءكفـء6802011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال خالد بن الولید 2009/03/01 دالیا محمود طھ الوكیل 2154655 كفـءكفـء6812011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 دعاء أحمد جمال الدین محمود 2099416 كفـءكفـء6822011/07/24 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 دعاء حامد طھ دمحم 2101855 كفـءكفـء6832011/07/14 معلم

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/03/01 دعاء حسنى معوض دمحم 639094 كفـءكفـء6842011/03/07 معلم

حاجر بنى سلیمان االعدادیة 2009/03/01 دعاء سلیمان عبدالمعتمد سلیمان 2092381 كفـءكفـء6852011/03/07 معلم

علیة رشدى ع للبنات 2009/03/01 دعاء عبدالقادر دمحم  عبد العزیز 2073890 كفـءكفـء6862011/03/07 معلم

روضة السالم باھوة 2009/03/01 دعاء عبدهللا دمحم مرسى 2123794 كفـءكفـء6872011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحماوى االبتدائیة 2009/03/01 دعاء فتحى حافظ فرغلى 2102144 كفـءكفـء6882011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 دعاء محسن  عبدالحمید حسن 2156162 كفـءكفـء6892011/03/07 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 دعاء دمحم احمد یمنى 2102123 كفـءكفـء6902011/03/07 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دعاء دمحم جابر دمحم حسن 2102119 كفـءكفـء6912011/07/14 معلم

المرحوم معاذ سید محمود بنین ب بسنور 2009/03/01 دعاء دمحم جودة طھ 2167114 كفـءكفـء6922011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 دعاء یوسف مجاور سید 2102124 كفـءكفـء6932011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابشنا المجمعة. ف 2009/03/01 دولت رمضان حسن عبدالجواد 2214327 كفـءكفـء6942011/03/07 معلم

م. العاللمة  ب  2009/03/01 دینا جمال عبد الحمید احمد 2254699 كفـءكفـء6952011/03/07 معلم

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/07/01 دینا سید محمود على 2199480 كفـءكفـء6962011/07/14 معلم

فصول ریاض اطفال القاضى 2009/03/01 دینا ممدوح عبدالمنعم احمد 2100606 كفـءكفـء6972011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الناصر االبتدائیة 2009/03/01 دینا مھیب دمحم حسن الجندى 2170721 كفـءكفـء6982011/03/07 معلم

الشیخ على االبتدائیة م 2009/03/01 راجى فخرى حبشى غبلایر 1600132 كفـءكفـء6992011/03/07 معلم

م. الشیخ على البھلول ب  2009/03/01 راجي فالح بخیت خلیل 638449 كفـءكفـء7002011/03/07 معلم

التجریبیة الریاضیة بنات.ف 2009/03/01 رامى سید دمحم ابراھیم 2132909 كفـءكفـء7012011/03/01 معلم

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/07/01 رانیا حاتم على عبد الحمید 2082600 كفـءكفـء7022011/07/14 معلم

الست الغمراویة بنات ب 2009/03/01 رانیا رمضان عبد الحمید خلیل 667673 كفـءكفـء7032011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى عفان بنین. ف 2009/03/01 رانیا عرفان دمحم فتحى احمد شاكر 2102148 كفـءكفـء7042011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال باھا الجدیدة  2009/03/01 رانیا عرفھ احسان دمحم 2126975 كفـءكفـء7052011/03/07 معلم

م. اھناسیاالخضراء ب  2011/03/01 رانیا عید عبد الظاھر دمحم 1598490 كفـءكفـء7062011/03/07 معلم

الشیخ على االعدادیة المشتركة 2009/03/01 رانیا فایز حبشى غبلایر 639915 كفـءكفـء7072011/03/07 معلم

الفصل الواحد باھناسیا الخضراء 2009/03/01 رانیا كامل دمحم دمحم 2074444 كفـءكفـء7082011/03/07 معلم

ابشنا- م . قطرى ب  2009/03/01 راویة طھ ابراھیم حسن 2074069 كفـءكفـء7092011/03/07 معلم

ریاض اطفال على مبارك الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 رباب بدوي بكر دمحم 2150877 كفـءكفـء7102011/03/07 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2008/07/01 رباب على  محمود فتح الباب 2171739 كفـءكفـء7112011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 رباب على اسماعیل على 2096822 كفـءكفـء7122011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة المعماریة بنین 2009/03/01 رباب دمحم زھیر عبد السمیع 640618 كفـءكفـء7132011/03/07 معلم

م. ابشنا ب  2009/07/01 رباب مصطفى  دمحم دمحم 2268922 كفـءكفـء7142011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/07/01 ربیع صادق دمحم عبد الغنى 2127061 كفـءكفـء7152011/07/24 معلم

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2009/03/01 رجاء ممدوح  دمحم احمد 2154202 كفـءكفـء7162011/03/07 معلم

االزھرى المشتركة 2009/03/01 رحاب احمد دمحم صالح الدین حسین 638658 كفـءكفـء7172011/03/07 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2009/03/01 رحاب بكر دمحم دمحم القاضى 2212546 كفـءكفـء7182011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى حمد االبتدائیة. ف 2009/03/01 رحاب حسن طھ حسن 2208101 كفـءكفـء7192011/03/07 معلم

الكوم االحمر االعدادیة بنات 2009/03/01 رحاب سعد عبدالحمید احمد 2077624 كفـءكفـء7202011/03/07 معلم

فصول ریاض اطفال قطرى 2009/03/01 رحاب عبدالمنعم عبدالوھاب عبدالجواد 2212612 كفـءكفـء7212011/03/07 معلم

باروط التجاریة بنات 2009/03/01 رحاب دمحم عبد العلیم على 2068314 كفـءكفـء7222011/03/07 معلم

ریاض اطفال دمحم انور حسن.ف 2009/03/01 رحمة  ربیع سید ابراھیم 2157402 كفـءكفـء7232011/03/07 معلم

م. الشیخ ھارون ب  2009/03/01 رشا احمد دمحم سید 671966 كفـءكفـء7242011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 رشا السید عبدالعزیز  دمحم 2082093 كفـءكفـء7252011/03/01 معلم

م.  ب ١باروط  2009/03/01 رشا رجب حسین احمد 667810 كفـءكفـء7262011/03/07 معلم

بلفیا الثانویة المشتركة 2009/03/01 رشا سعد ابراھیم احمد 657215 كفـءكفـء7272011/03/01 معلم

سابقا مصطفى طاھر بنین ( الشھید حسن سید زیدان 
)تزمنت الغربیة- ١

2009/03/01 رشا سعد جالل احمد 638616 كفـءكفـء7282011/03/07 معلم

م  الرسمیة التجریبیھ للغات. الشروق ب  2009/03/01 رشا سمیر رمزى تمام 640096 كفـءكفـء7292011/03/07 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 رشا سید حسن احمد 2210759 كفـءكفـء7302011/03/01 معلم

ابشنا الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 رشا سید حسین سید 2389255 كفـءكفـء7312011/07/14 معلم
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 رشا شعبان صابر معوض 2101816 كفـءكفـء7322011/07/14 معلم

م. التل الجدید ب  2009/03/01 رشا عبد هللا عبد العظیم حسونھ 639764 كفـءكفـء7332011/03/07 معلم

ریاض اطفال طة حسین االبتدائیة.ف  2009/07/01 رشا على الطاھر دمحم على 2200535 كفـءكفـء7342011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى سویف الجدیدة.ف 2009/07/01 رشا عمر عبد العزیز دمحم البنا 2253724 كفـءكفـء7352011/07/14 معلم

ریاض اطفال االزھرى االبتدائیة 2009/03/01 رشا كمال على السید 2101863 كفـءكفـء7362011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھوة الجدیدة. ف 2009/03/01 رشا دمحم أحمد مرسي 2102645 كفـءكفـء7372011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید صفوت عبد العظیم 2009/03/01 رشا دمحم انور عبدالحى 2101703 كفـءكفـء7382011/03/07 معلم

بلقیا- ابو بكر الصدیق الثانویة المشتركة  2009/03/01 رشا دمحم حسن دمحم 639277 كفـءكفـء7392011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بدموشیا 2009/03/01 رشا دمحم رمضان فرج هللا 2211938 كفـءكفـء7402011/03/01 معلم

م. الشیخ ھارون ب  2009/03/01 رشا نبیل عبد الحكیم احمد 1546393 كفـءكفـء7412011/03/07 معلم

روضة طیور الجنة 2009/03/01 رشا ھاشم دمحم  حماد 2151846 كفـءكفـء7422011/03/07 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/07/01 رشا یحیى شیبھ الحمد شعیا 2210756 كفـءكفـء7432011/07/14 معلم

عمر بن عبد العزیز الثانویة  بنات بباروط 2009/03/01 رضا مصطفى خلیفة طلبھ 640651 كفـءكفـء7442011/03/07 معلم

الثانویھ الجدیده للبنات 2008/03/01 رضوة سلیمان على سلیمان 2154133 كفـءكفـء7452011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاطمة الجندى بمنشاة الروضة. ف 2009/03/01 رغدة عبدالفتاح على عبد اللطیف 2250940 كفـءكفـء7462011/03/07 معلم

الشھید نور الدین عبد العزیز الثانویة العسكریة 2009/03/01 رمضان  سعد مبروك على 2106321 كفـءكفـء7472011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز الثانویة  بنات بباروط 2009/03/01 ریم رجب احمد عبد اللطیف 2126528 كفـءكفـء7482011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

باروط الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 ریمون وجیھ جمیل بباوى 2207261 كفـءكفـء7492011/07/14 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 ریھام أسامة محمود عبد الخالق 2109195 كفـءكفـء7502011/03/01 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/03/01 ریھام ربیع ابو حامد جاب هللا 2082605 كفـءكفـء7512011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 زینب صالح دمحم احمد 2095548 كفـءكفـء7522011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 زینب مصطفى طھ دمحم 2168339 كفـءكفـء7532011/03/07 معلم

ابشنا االعدادیة بنات 2009/03/01 سارة حسین عیسى عیسوى 2096790 كفـءكفـء7542011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 سارة مجدى زكى على 2161991 كفـءكفـء7552011/03/07 معلم

م.  ب ١الشھید نبیل شفیق  2009/03/01 ساره على احمد ابراھیم 2124516 كفـءكفـء7562011/03/07 معلم

اھوة االعدادیة بنات 2009/07/01 سالى احمد كامل احمد 2110583 كفـءكفـء7572011/07/01 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2008/03/01 سامح سعید سید زیان 638410 كفـءكفـء7582011/03/07 معلم

المرحوم معاذ سید محمود بنین ب بسنور 2009/03/01 سامح عدلى اسحق صالح 2070357 كفـءكفـء7592011/07/03 معلم

الناصر االعدادیھ بنین بتزمنت 2009/03/01 سامح دمحم احمد دمحم 638551 كفـءكفـء7602011/03/07 معلم

م  ببنى عفان. الشھید مختارشیبة ع  2009/03/01 سامح دمحم دمحم دمحم 2061560 كفـءكفـء7612011/03/07 معلم

م. الشھید احمد سید ابراھیم ب  2009/03/01 سامیة نادى عبدالحفیظ طھ 2075509 كفـءكفـء7622011/03/07 معلم

ریاض اطفال النھضة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 سامیة یوسف السید عثمان 2160980 كفـءكفـء7632011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال باھا الجدیدة  2009/03/01 سامیھ عبدالحكیم دمحم حماد 2211953 كفـءكفـء7642011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھوة الجدیدة. ف 2009/07/01 سامیھ كمال ھاشم رمضان 2211952 كفـءكفـء7652011/07/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال ابشنا المجمعة. ف 2009/03/01 سامیھ مصطفى عبدهللا حسن 2214319 كفـءكفـء7662011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابشنا المجمعة. ف 2009/03/01 سحر بدوى عبدالتواب دمحم 2214323 كفـءكفـء7672011/03/07 معلم

م. العاللمة  ب  2009/03/01 سحر حسین عبد الرؤف إبراھیم 640647 كفـءكفـء7682011/03/07 معلم

باروط االعدادیة بنین 2009/03/01 سحر حسین عویس احمد 2099510 كفـءكفـء7692011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھوة الجدیدة. ف 2009/03/01 سحر سعید عبدالفتاح محمود 2123065 كفـءكفـء7702011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 سحر عزت حسین محمود 2096762 كفـءكفـء7712011/03/07 معلم

م بشریف باشا.دمحم انور حسن ب 2009/07/01 سحر فارس عبد الحمید حسن 2397755 كفـءكفـء7722011/07/24 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 سحر نادى دمحم سید 2253642 كفـءكفـء7732011/07/14 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2009/03/01 سحر نصر عبدهللا على 2209709 كفـءكفـء7742011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بدموشیا 2009/03/01 سعاد سید حسین احمد 2163542 كفـءكفـء7752011/03/07 معلم

باروط التجاریة بنات 2009/07/01 سعاد عبدالفتاح حمزه صالح 2101375 كفـءكفـء7762011/07/14 معلم

ریاض اطفال ابشنا المجمعة. ف 2009/03/01 سعاد فوزى عثمان حسن 2164233 كفـءكفـء7772011/03/07 معلم

باروط االعدادیة بنین 2009/03/01 سعد سید عبدالحمید سلطان 2108342 كفـءكفـء7782011/03/07 معلم

م.  ب ١الحكامنة  2009/03/01 سعد فوزي سید فاضل 640377 كفـءكفـء7792011/03/07 معلم

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2009/03/01 سعدیھ محسن طھ دمحم 2154216 كفـءكفـء7802011/03/07 معلم

الحكامنة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سعید دمحم دمحم سلیمان 2055401 كفـءكفـء7812011/03/01 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2009/03/01 سلفیا ألبیر میخائیل سالمھ 2152890 كفـءكفـء7822011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بلفیا الثانویة المشتركة 2009/03/01 سلمى صابر محمود جعیدى 2155349 كفـءكفـء7832011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 سلمى محمود عبدالحمید دمحم على 2152126 كفـءكفـء7842011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 سلوى  سید  عبدالرحمن  عبدهللا 2161014 كفـءكفـء7852011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید صفوت عبد العظیم 2009/03/01 سلوى سید امین محمود 2214301 كفـءكفـء7862011/03/07 معلم

م  ببنى عفان. الشھید مختارشیبة ع  2009/07/01 سلیمان دمحم سلیمان سید احمد 2171569 كفـءكفـء7872011/07/14 معلم

ریاض اطفال االزھرى بنات. ف 2009/03/01 سماح جابر فتحى احمد 2150964 كفـءكفـء7882011/03/07 معلم

ریاض اطفال النھضة الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 سماح سامى حسن دمحم 2115782 كفـءكفـء7892011/03/01 معلم

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2004/07/01 سماح سید عبدالمنعم حسبو 2152093 كفـءكفـء7902011/03/07 معلم

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/07/01 سمر  مصطفى  دمحم  على 2094238 كفـءكفـء7912011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة المعماریة بنین 2009/07/01 سمر احمد محمود فھمى الشرنوبى 2207265 كفـءكفـء7922011/07/14 معلم

م.بنى سلیمان الشرقیة ب  2009/03/01 سمر دمحم احمد ریاض 640572 كفـءكفـء7932011/03/07 معلم

ابشنا االعدادیة بنات 2009/03/01 سمیحة حسن عید حسن 2071549 كفـءكفـء7942011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الزخرفیة بنین 2009/07/01 سمیر دمحم القیاتى عبدالعاطى 2161977 كفـءكفـء7952011/07/14 معلم

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2009/03/01 سمیھ سمیر مصطفى دمحم 2154188 كفـءكفـء7962011/03/07 معلم

م.   ب ٢باروط   2009/07/01 سناء سید قرنى طھ 2257556 كفـءكفـء7972011/07/14 معلم

االزھرى المشتركة 2009/07/01 سھا حسین عبد السالم عبد هللا 2272538 كفـءكفـء7982011/07/14 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2009/03/01 سھا مرجان على  سلیمان 2205609 كفـءكفـء7992011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 3995 Page 2017/03/23
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جمعیة العصر الحدیث 2009/03/01 سھام جمال سالم على 2182727 كفـءكفـء8002011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 سھام كمال على شریف 2211696 كفـءكفـء8012011/03/01 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 سھیر فكرى عبدالرحمن یاسین 2156153 كفـءكفـء8022011/03/01 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 سھیر دمحم على عطا هللا 2168359 كفـءكفـء8032011/03/07 معلم

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2009/03/01 سھیر محمود عبدالعظیم خالد 2154199 كفـءكفـء8042011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2008/03/01 سوزان سید یوسف دمحم 2082618 كفـءكفـء8052011/03/07 معلم

م بشریف باشا.دمحم انور حسن ب 2009/03/01 سومیة أحمد قرنى عبد هللا 640646 كفـءكفـء8062011/03/07 معلم

باھا الثانویة 2009/03/01 سید  رمضان عویس قرنى 2080070 كفـءكفـء8072011/03/07 معلم

 ١باھا ( البراء بن مالك بنات ابتدائي للتعلیم االساسي 
)بنات سابقا 

2009/07/01 سید حسین سید جمعھ 2284108 كفـءكفـء8082011/07/14 معلم

حاجر بنى سلیمان االعدادیة 2009/03/01 سید ربیع السید عثمان 2131239 كفـءكفـء8092011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 شاھندا نبیل عبدالغنى عطیھ 2120454 كفـءكفـء8102011/03/01 معلم

ریاض اطفال الحالبیة 2009/03/01 شدوى شكرى حسین عبدالقوى 2104472 كفـءكفـء8112011/03/01 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 شروق احمد فتحى  محمود 2092478 كفـءكفـء8122011/03/07 معلم

م. ابشنا المجمعة ب  2009/07/01 شرین محروس بطرس رزق هللا 668985 كفـءكفـء8132011/01/01 معلم

ابشنا الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 شرین دمحم عبد العظیم احمد 2132390 كفـءكفـء8142011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابوبكر الجدیدة ببلبل 2009/03/01 شرین مختار عبدالعظیم عبدالسالم 2155366 كفـءكفـء8152011/03/07 معلم

١ریاض اطفال بنى ھارون  2009/03/01 شریھان سید عویس عبدهللا 2102138 كفـءكفـء8162011/03/07 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

م.  ب ٢عمر بن عبد العزیز  2009/07/01 شعبان عبد المعبود حسین سعید 2115754 كفـءكفـء8172011/07/14 معلم

االزھرى المشتركة 2009/03/01 شنودة كمال عبدهللا فانوس 2061013 كفـءكفـء8182011/03/07 معلم

بلفیا الجدیدة (م .الشھید محمود طھ علي عویس ب
)سابقا

2009/03/01 شیرى امیر عیاد عوض 665311 كفـءكفـء8192011/01/01 معلم

م.بنى سلیمان الشرقیة ب  2009/07/01 شیرین ذكى نصیف ذكى 2258066 كفـءكفـء8202011/07/14 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 شیرین رجب عبدالفتاح جمعھ 2099570 كفـءكفـء8212011/07/14 معلم

الشعب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 شیرین عبد الباقى احمد دمحم 640561 كفـءكفـء8222011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 شیرین عبدالحمید عبدالحفیظ تمام 2168415 كفـءكفـء8232011/03/07 معلم

م بالكوم االحمر. الشھید سید طھ حمد ب  2009/03/01 شیماء  سید امین عبدالمجید 2150902 كفـءكفـء8242011/03/07 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2009/03/01 شیماء  سید عزوز موسى 2155363 كفـءكفـء8252011/03/01 معلم

ریاض اطفال الحالبیة بنات.ف 2009/03/01 شیماء  طھ دمحم سید 2200539 كفـءكفـء8262011/03/07 معلم

الصفا االعدادیة للبنات 2009/03/01 شیماء  فؤاد دمحم احمد 2100659 كفـءكفـء8272011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 شیماء  منصور فتح الباب حمد 2155360 كفـءكفـء8282011/03/07 معلم

ریاض اطفال االیمان 2009/03/01 شیماء احمد ابو النور على 2212542 كفـءكفـء8292011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 شیماء اسامة طھ  فضالى 2204138 كفـءكفـء8302011/07/14 معلم

م. االقباط ب  2009/03/01 شیماء انور عبد الخالق عبد العظیم 640034 كفـءكفـء8312011/03/07 معلم

ریاض اطفال دمحم انور حسن.ف 2009/03/01 شیماء جابر احمد حسن 2079339 كفـءكفـء8322011/03/07 معلم

ریاض اطفال محجوبة االبتدائیة 2009/03/01 شیماء جابر حسن احمد 2159526 كفـءكفـء8332011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال فاطمة الجندى بمنشاة الروضة. ف 2009/03/01 شیماء جمال  السید دمحم 2200531 كفـءكفـء8342011/03/01 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 شیماء حجازى احمد عبدالكریم 2210773 كفـءكفـء8352011/03/01 معلم

االزھرى االبتدائیة بنات 2009/03/01 شیماء حسن عبد السمیع مرجان 638670 كفـءكفـء8362011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزرابى 2009/07/01 شیماء حسن عبد القادر دمحم 2361454 كفـءكفـء8372011/07/14 معلم

دمحم عصام الدین سرور/ الشھید  2009/03/01 شیماء حسن دمحم عبدالسالم 2096109 كفـءكفـء8382011/03/01 معلم

ریاض اطفال الحریة الجدیدة 2009/03/01 شیماء حسین أحمد ابراھیم 2104049 كفـءكفـء8392011/03/01 معلم

ریاض اطفال الناصر االبتدائیة 2009/03/01 شیماء حمدى عزت عبدالعزیز 2206248 كفـءكفـء8402011/03/07 معلم

ریاض اطفال بلفیا مشترك.ف 2009/03/01 شیماء خلف عبدالحمید محمود 2102133 كفـءكفـء8412011/03/07 معلم

باروط االعدادیة بنین 2009/03/01 شیماء رجب عبد الحمید احمد 2071452 كفـءكفـء8422011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 شیماء رجب نصر عبدالسالم 2005867 كفـءكفـء8432011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/03/01 شیماء رزق عبد التواب سید 2102678 كفـءكفـء8442011/03/07 معلم

یاسر طلب االعدادیة بشریف باشا 2009/03/01 شیماء رشاد دمحم حمیده 639102 كفـءكفـء8452011/03/07 معلم

باروط الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 شیماء سعد الدین آدم سعید 2300705 كفـءكفـء8462011/07/14 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 شیماء سید خلف عبدالملك 2164252 كفـءكفـء8472011/03/07 معلم

فصول ریاض أطفال الخیریة 2009/03/01 شیماء سید ذكي درویش 2095142 كفـءكفـء8482011/03/07 معلم

ریاض اطفال دمحم انور حسن.ف 2009/03/01 شیماء سید دمحم دمحم 2143615 كفـءكفـء8492011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحریة الجدیدة 2009/03/01 شیماء صالح دمحم لبیب 2091313 كفـءكفـء8502011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 شیماء طلعت حلفایة دمحم 2154338 كفـءكفـء8512011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى رضوان 2009/03/01 شیماء طھ  جودة سید 2152111 كفـءكفـء8522011/03/07 معلم

ریاض اطفال م على بن ابى طالب بمنشأة عاصم 2009/03/01 شیماء عبدالدایم تھامى دمحم 2211908 كفـءكفـء8532011/03/07 معلم

ریاض اطفال عبد الصمد على عزوز. ف 2009/03/01 شیماء عبدالرحمن دمحم محمود 2161006 كفـءكفـء8542011/03/07 معلم

)القدیمة- الثانویة بنات (دمحم جابر قصلة / الشھید  2009/07/01 شیماء عبداللطیف یونس خلیفة 2070757 كفـءكفـء8552011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید صفوت عبد العظیم 2009/03/01 شیماء عبدالمنعم عبدالحمید محروس 2212619 كفـءكفـء8562011/03/07 معلم

روضة االمل بجمعیة منقریش 2009/03/01 شیماء على سید عبد الجواد 2104066 كفـءكفـء8572011/03/07 معلم

ریاض اطفال االزھرى االبتدائیة 2009/03/01 شیماء على دمحم توفیق 2101862 كفـءكفـء8582011/03/01 معلم

م.  ب ١ریاض باشا  2009/03/01 شیماء فاروق عویس دمحم 1601951 كفـءكفـء8592011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 شیماء محسن عرفة عبداللطیف 2161000 كفـءكفـء8602011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزھراء بنات. ف 2009/03/01 شیماء دمحم الشریعى طھ 2092487 كفـءكفـء8612011/03/07 معلم

م. الدویة ع  2009/03/01 شیماء دمحم سید عبد العزیز 2100421 كفـءكفـء8622011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 شیماء دمحم سید دمحم 2095539 كفـءكفـء8632011/07/24 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/03/01 شیماء دمحم طاھر زید 2101378 كفـءكفـء8642011/03/07 معلم

علي مبارك الثانویة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 شیماء دمحم عبدالعلیم على 2207263 كفـءكفـء8652011/03/07 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/03/01 شیماء دمحم على رفاعى 2121346 كفـءكفـء8662011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 شیماء محمود سعید عبدالعزیز 2156150 كفـءكفـء8672011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 شیماء محمود عزمى عبد المعطى 2099238 كفـءكفـء8682011/03/07 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 شیماء مصطفى دمحم  صمیدة 2210784 كفـءكفـء8692011/03/01 معلم

منشاة حیدر االبتدائیة م 2009/03/01 صباح احمد عبدالعزیز احمد 670917 كفـءكفـء8702011/03/07 معلم

2009/07/01 االبتدائیة المشتركة١بنى ھارون  صباح رجب اسماعیل ابراھیم 1603467 كفـءكفـء8712011/07/14 معلم

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2009/03/01 صفاء طھ خاطر دمحم سعد 2154196 كفـءكفـء8722011/03/07 معلم

١ریاض اطفال نعیم  2009/03/01 صفاء دمحم عزام احمد عبدالرازق 2211950 كفـءكفـء8732011/03/07 معلم

بلفیا االعدادیة بنین 2009/03/01 صفاء دمحم دمحم مكاوى 640571 كفـءكفـء8742011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 صفاء معوض حسانین شیمى 677148 كفـءكفـء8752011/03/07 معلم

م. شجرة الدر ب  2009/10/01 صالح زكریا  حسن على 2252379 كفـءكفـء8762011/03/07 معلم

بنى بخیت االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عاصم  دمحم عباس مرسى 2063616 كفـءكفـء8772011/03/07 معلم

یاسر طلب االعدادیة بشریف باشا 2009/03/01 عاطف حسین عبدالفتاح ابراھیم 2156163 كفـءكفـء8782011/03/07 معلم

باروط االعدادیة بنین 2009/03/01 عاطف عریان برسوم عوض هللا 2078019 كفـءكفـء8792011/03/07 معلم

)القدیمة- الثانویة بنات (دمحم جابر قصلة / الشھید  2009/03/01 عبد الحمید سعید محمود سعید 639746 كفـءكفـء8802011/03/07 معلم

م. اھناسیا الخضراء المجمعة ب  2009/03/01 عبد النبى حسن على احمد 638621 كفـءكفـء8812011/03/07 معلم

م  بدموشیا. طلبة عید ع  2009/07/01 عبدالتواب دمحم حسن ابراھیم 2071885 كفـءكفـء8822011/07/14 معلم

)النیل الثانویة بنین ( الشھید ھشام كمال طعمھ   2009/07/01 عبدالرحمن بدوى احمد كمال دمحم 2088173 كفـءكفـء8832011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى حمد االبتدائیة. ف 2009/03/01 عبیر ابو بكر زكریا عطوة 2163141 كفـءكفـء8842011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التجریبیة الریاضیة بنات.ف 2009/03/01 عبیر سعد سید على 2073717 كفـءكفـء8852011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/03/01 عبیر سید دمحم عبدالجواد 2039804 كفـءكفـء8862011/03/07 معلم

باروط الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 عبیر قرنى احمد محمود 2241240 كفـءكفـء8872011/07/14 معلم

م. اھناسیا الخضراء المجمعة ب  2009/03/01 عبیر مصطفى حجاج على 659160 كفـءكفـء8882011/03/07 معلم

ریاض اطفال محجوبة االبتدائیة 2009/07/01 عزة حمیدة حافظ جنیدى 2171466 كفـءكفـء8892011/07/14 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 عزمى دمحم یونس احمد 2203367 كفـءكفـء8902011/07/14 معلم

بلفیا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 عشرى دمحم سید إبراھیم 2100450 كفـءكفـء8912011/07/14 معلم

الدكتور احمد زویل االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 عصام ربیع شحاتھ عبد العلیم 671717 كفـءكفـء8922011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة المیكانیكیة بنین 2009/07/01 عصام نسیم خلیل حنا 2097101 كفـءكفـء8932011/07/14 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 عطیات احمد عبدالعزیز على 2206253 كفـءكفـء8942011/03/01 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 عفاف دمحم امین حسین 2096733 كفـءكفـء8952011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2008/10/01 عفاف ھواف عبد الغنى خمیس 2146516 كفـءكفـء8962011/03/01 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 عال فكرى سلیمان محفوظ 2154343 كفـءكفـء8972011/03/07 معلم

الشھید دمحم صفوت حسن زكى الصناعیة المتقدمھ 2009/07/01 عالء حامد جمعة محمود 2397841 كفـءكفـء8982011/07/14 معلم

2009/03/07 الشروق االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات عالء دمحم عبد العظیم عبد العزیز 2115750 كفـءكفـء8992011/03/07 معلم

م.  ب ١الشھید نبیل شفیق  2009/03/01 عالء دمحم عبد هللا عبد الصمد 665763 كفـءكفـء9002011/03/07 معلم

باھا االعدادیة بنین 2009/03/01 عالء دمحم عبدالعال منصور 2122079 كفـءكفـء9012011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م  بالحاجر. الشھید صالح الدین ب  2009/03/01 عالء موسى مطاوع عبدالعزیز 638919 كفـءكفـء9022011/03/07 معلم

م بالدوالطة. حسن اسماعیل ع  2009/03/01 على عبد العظیم فتحى على 2117319 كفـءكفـء9032011/03/07 معلم

بنى سلیمان الشرقیة المشتركة 2009/03/01 على مبروك محسن عطیھ 2104710 كفـءكفـء9042011/03/07 معلم

)االعدادیة الحدیثة بنین (الشھید مینا عزت ذكى صالح  2009/03/01 علي  حسن علي امین 2188729 كفـءكفـء9052011/03/01 معلم

١ریاض اطفال السعادنة  2009/03/01 علیاء سید مصطفى عبدالستار 2128124 كفـءكفـء9062011/03/07 معلم

بنى سلیمان الشرقیة المشتركة 2009/03/01 علیاء عبد النعیم عبد العزیز دمحم 2102595 كفـءكفـء9072011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 علیاء عبدالفضیل دمحم عبدالفضیل 2171477 كفـءكفـء9082011/03/07 معلم

م.  ب ٢بلفیا  2009/07/01 علیاء قرنى عبد الحمید اسماعیل 2372565 كفـءكفـء9092011/07/14 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 علیاء دمحم سعد دمحم 2120615 كفـءكفـء9102011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 علیاء مصطفى حسن انور 2168410 كفـءكفـء9112011/03/07 معلم

م. ب ٢بنى بخیت  2009/03/01 عماد عطا هللا داود عریان 640585 كفـءكفـء9122011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 1989/06/30 عمادالدین دمحم عبدالجواد حسن 646409 كفـءكفـء9132008/11/26 معلم

اھوة االعدادیھ بنین 2009/03/01 عمر عبدالعظیم احمد دمحم عمر 2212552 كفـءكفـء9142011/03/07 معلم

م. اھناسیا الخضراء المجمعة ب  2009/03/01 عمر عمر دمحم عابدین 672719 كفـءكفـء9152011/03/07 معلم

الحماوى للتعلیم االساسى 2009/03/01 عمرو اسماعیل دمحم عبد العلیم 638544 كفـءكفـء9162011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 عمرو عبدالعال محمود عبدالعال 2095545 كفـءكفـء9172011/03/01 معلم

م  بدموشیا. فاطمة الزھراء ب  2009/03/01 عید معوض عبدالحمید معوض 2114857 كفـءكفـء9182011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الحریة الجدیدة 2009/03/01 غادة السید عطیة حسن 2091316 كفـءكفـء9192011/03/01 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/07/01 غادة مصطفى عبدالعظیم حسن 2210775 كفـءكفـء9202011/07/14 معلم

باروط التجاریة بنات 2009/03/01 غاده سید فتحى سید 2253633 كفـءكفـء9212011/03/07 معلم

١ریاض اطفال بنى ھارون  2009/03/01 فاتن جابر عویس دمحم 2102140 كفـءكفـء9222011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزھراء بنات. ف 2009/03/01 فاتن جمیل دمحم سید 2211948 كفـءكفـء9232011/03/01 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 فاتن حسین نور الدین  عوض 2162969 كفـءكفـء9242011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید احمد سید ابراھیم ببنى ھارون.ف 2009/03/01 فاتن دمحم عبدالھادى عبدهللا 2100607 كفـءكفـء9252011/03/07 معلم

بیاض العرب االبتدائیة بنات 2009/03/01 فاتن مالك فلتایوس یونان 1631283 كفـءكفـء9262011/03/07 معلم

ابشنا االعدادیة بنات 2009/03/01 فاطمة حجازى رمضان دمحم 2114132 كفـءكفـء9272011/04/01 معلم

ریاض اطفال بنى رضوان 2009/07/01 فاطمة حسن عبد الوھاب حسن 2193183 كفـءكفـء9282011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 فاطمة خمیس احمد مھدى 2095590 كفـءكفـء9292011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى عفان بنات. ف 2009/03/01 فاطمة سید امین ھالل 2188667 كفـءكفـء9302011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال الدویة .ف 2009/03/01 فاطمة شعبان عبد العظیم إبراھیم 2133477 كفـءكفـء9312011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سویف الجدیدة.ف 2009/03/01 فاطمة عامر محمود دمحم 2079807 كفـءكفـء9322011/03/07 معلم

م  بباروط. الشیخ قاسم ب  2009/03/01 فاطمة كمال عبد البارى احمد 665840 كفـءكفـء9332011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید صالح الدین بالحاجر 2009/03/01 فاطمة دمحم كمال دمحم 2210857 كفـءكفـء9342011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاطمة الجندى بمنشاة الروضة. ف 2009/07/01 فاطمھ ابراھیم الدسوقى على عزب 2200533 كفـءكفـء9352011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2009/03/01 فاطمھ ابوسیف قرنى دمحم 2144074 كفـءكفـء9362011/03/07 معلم

ریاض اطفال الدمحمیة.ف 2009/03/01 فاطمھ الزھراء اسامھ دمحم دمحم بدوى 2211940 كفـءكفـء9372011/03/07 معلم

م. ابشنا المجمعة ب  2009/03/01 فاطمھ حمدى حنفى عبدالحمید 2101884 كفـءكفـء9382011/03/07 معلم

م. اھناسیا الخضراء المجمعة ب  2011/03/01 فاطمھ رجب احمد زناتى 1540657 كفـءكفـء9392011/03/07 معلم

 ١باھا ( البراء بن مالك بنات ابتدائي للتعلیم االساسي 
)بنات سابقا 

2009/03/01 فاطمھ عبد التواب عبد اللطیف میھوب 1598189 كفـءكفـء9402011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى حمد االبتدائیة. ف 2009/03/01 فاطمھ فاضل محمود احمد 2208099 كفـءكفـء9412011/03/07 معلم

م.  ب ٢باروط المجمعة  2009/03/01 فیفي ماھر نادي زاھر 640477 كفـءكفـء9422011/03/07 معلم

م. االقباط ب  2009/03/01 فیكتور فاید ابراھیم جرجس 2193713 كفـءكفـء9432011/03/07 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 قمر عصمت سعید مرسى 2101829 كفـءكفـء9442011/07/14 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2009/03/01 كوثر عبدالعظیم عبدالعزیز حسین 2171738 كفـءكفـء9452011/03/01 معلم

ریاض اطفال النھضة الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 كوثر محمود جوده حسانین 2104296 كفـءكفـء9462011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھناسیا الخضراء المجمعة. ف 2009/03/01 لبنى  دھشان  عبدهللا دمحم 2211711 كفـءكفـء9472011/03/07 معلم

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/07/01 لبنى جمال دمحم عبدهللا 2150865 كفـءكفـء9482011/07/14 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 لمیاء بھاء الدین امین احمد 2168429 كفـءكفـء9492011/07/14 معلم

الشیخ على االبتدائیة م 2009/03/01 لمیاء زكریا رمضان جوده 2108681 كفـءكفـء9502011/03/07 معلم

بنى سویف الجدیدة بنات ب یشرق النیل 2009/03/01 لمیاء دمحم طھ عبد الفضیل 640077 كفـءكفـء9512011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 لمیس صابر محمود جعیدى 2248738 كفـءكفـء9522011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الشیخ على بھلول 2009/03/01 لندا نادر نجیب فارس 2170757 كفـءكفـء9532011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 لوسى نظیر عزیز امین 2102839 كفـءكفـء9542011/03/07 معلم

الحالییة للبنین 2009/03/01 لیلى برعى دمحم على 669691 كفـءكفـء9552011/03/07 معلم

م. الزرابى  ب  2009/07/01 ماجى میشیل لبیب میخائیل 2361450 كفـءكفـء9562011/07/24 معلم

ریاض اطفال بنى بخیت.ف 2009/03/01 مارى مسعد فھیم عیاد 2157379 كفـءكفـء9572011/03/07 معلم

م.  ب ١بنى بخیت  2009/03/01 مارى ممتاز ابراھیم ملك 640587 كفـءكفـء9582011/03/07 معلم

م بسنور. ابوبكر الصدیق ب  2009/03/01 مارى نادى جرجس ابراھیم 2084819 كفـءكفـء9592011/03/07 معلم

ریاض اطفال بلفیا مشترك.ف 2009/03/01 ماریان عاطف كامل ابراھیم 2102134 كفـءكفـء9602011/03/07 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2009/07/01 ماریان ممدوح نسیم یعقوب 2171737 كفـءكفـء9612011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشعب 2009/03/01 ماریان نبیل جرجس میخائبل 2157406 كفـءكفـء9622011/03/07 معلم

ابشنا االبتدائیة الجدیدة م 2009/03/01 مایسھ عبد هللا دمحم عبد الرحمن 1549598 كفـءكفـء9632011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال باھا الجدیدة  2009/03/01 مایسھ محمود محمود عید 2138588 كفـءكفـء9642011/03/07 معلم

م.  ب ١بلفیا  2009/03/01 مایكل سمیر خلیل فرج هللا 2075932 كفـءكفـء9652011/03/07 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 دمحم  مجدى  مختار  على 2153199 كفـءكفـء9662011/07/14 معلم

بلفیا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 دمحم احمد جابر سعد 639099 كفـءكفـء9672011/03/07 معلم

)االعدادیة الحدیثة بنین (الشھید مینا عزت ذكى صالح  2009/03/01 دمحم احمد سید شعبان 2089416 كفـءكفـء9682011/03/07 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2008/06/30 دمحم احمد طلعت حسین غیضان 650210 كفـءكفـء9692009/01/28 معلم
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التعیین
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البساتین االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم احمد عبد الرازق محمود 2129507 كفـءكفـء9702011/03/07 معلم

)م. ابو سلیم  ب (الشھید سعید دمحم دمحم حسن   2009/03/01 دمحم احمد محسن سعد احمد عجیزة 669698 كفـءكفـء9712011/03/07 معلم

2009/03/01 بنین ب٢باھا الجدیدة  دمحم احمد محمود كامل 673527 كفـءكفـء9722011/03/07 معلم

باروط االعدادیة بنین 2009/03/01 دمحم حسن رحیم حسن 2253091 كفـءكفـء9732011/03/07 معلم

عمر بن عبد العزیز الثانویة  بنات بباروط 2009/03/01 دمحم خلف عامر على 638565 كفـءكفـء9742011/03/07 معلم

م. القاضى ب  2009/07/01 دمحم دمیر طھ حافظ 2186942 كفـءكفـء9752011/07/14 معلم

حاجر بنى سلیمان االعدادیة 2009/07/01 دمحم رشاد دینارى دمحم 2359888 كفـءكفـء9762011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 دمحم سعد على ابراھیم 2096739 كفـءكفـء9772011/03/07 معلم

محجوبة األعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم سید عبدالحفیظ على 2079161 كفـءكفـء9782011/03/07 معلم

م بالسعادنة. الشھید جمعة ب  2009/03/01 دمحم سید محمود ابو رضا 672721 كفـءكفـء9792011/03/07 معلم

م. اھناسیاالخضراء ب  2009/03/01 دمحم شحاتھ احمد شحاتھ 2064923 كفـءكفـء9802011/03/07 معلم

١عثمان بن عفان بمنطقة اعدادى ابنى بیتك  2004/07/01 دمحم صفوت عرفھ عبداللطیف 648188 كفـءكفـء9812009/01/28 معلم

م.  ب ١الشھید نبیل شفیق  2009/03/01 دمحم صالح الدین عباس حسانین 2151879 كفـءكفـء9822011/03/07 معلم

م. ابشنا ع  2009/03/01 دمحم صالح زكریا عبد اللطیف 2191320 كفـءكفـء9832011/03/07 معلم

م بالسعادنة. الشھید جمعة ب  2009/03/01 دمحم عبد الباقي عبد الحلیم عبد الباقي 640639 كفـءكفـء9842011/03/07 معلم

م. الھالل ب  2009/03/01 دمحم عبد الرحمن دمحم على 2100041 كفـءكفـء9852011/03/07 معلم

السعادنھ 2009/03/01 دمحم عبد المحسن دمحم احمد 639980 كفـءكفـء9862011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 دمحم عبدالتواب فتحى شعبان 2095547 كفـءكفـء9872011/03/01 معلم

ابشنا االبتدائیة الجدیدة م 2009/07/01 دمحم عبدالحمید عویس على 2132874 كفـءكفـء9882011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة المیكانیكیة بنین 1993/09/01 دمحم عبدالعظیم دمحم حافظ 1543095 كفـءكفـء9892009/11/30 معلم

م.  ب ١باروط المجمعة  2009/03/01 دمحم عبدالفضیل دمحم ھاشم 680515 كفـءكفـء9902011/03/07 معلم

فاطمة الجندى االعدادیة  بمنشأة الروضة 2009/03/01 دمحم عبدالقوى بكر على 2105540 كفـءكفـء9912011/03/07 معلم

م. الشعب باالوقاف ب  2009/07/01 دمحم عبدالوھاب عبدالجید عبدالوھاب 2165090 كفـءكفـء9922011/07/14 معلم

ریاض باشا االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم على احمد دمحم 2071789 كفـءكفـء9932011/03/01 معلم

السعادنھ 2009/03/01 دمحم على فكرى عبد الحمید 640160 كفـءكفـء9942011/03/07 معلم

منقریش للتعلیم االساسي 2009/03/01 دمحم علي حسن جاد الرب 2092617 كفـءكفـء9952011/03/07 معلم

باروط التجاریة بنات 2009/07/01 دمحم فارج احمد محمود 2389060 كفـءكفـء9962011/07/14 معلم

على مبارك االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 دمحم فاروق حسن علي 672774 كفـءكفـء9972011/03/01 معلم

م.  ب ٢بلفیا  2009/03/01 دمحم فتحى سید عبد الباقى 640576 كفـءكفـء9982011/03/07 معلم

م الرسمیة التجریبیھ للغات. الدكتور احمد زویل ب  2009/03/01 دمحم فھیم سعید فھیم 640204 كفـءكفـء9992011/03/07 معلم

م بالكوم االحمر. الشھید سید طھ حمد ب  2011/07/01 دمحم مجدى دمحم عباس 2122069 كفـءكفـء10002011/07/01 معلم

بلفیا الجدیدة (م .الشھید محمود طھ علي عویس ب
)سابقا

2009/03/01 دمحم محفوظ قرني امام 674758 كفـءكفـء10012011/03/07 معلم

م. ابشنا ع  2009/03/01 دمحم محمود كامل سعید 2101279 كفـءكفـء10022011/03/07 معلم

م.  ب ٢اھوة الجدیدة  2009/07/01 دمحم وحید دمحم حسن 2244920 كفـءكفـء10032011/07/14 معلم
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األعلي

م. قاسم امین ب  2009/03/01 دمحم وفدى توفیق دمحم 2089219 كفـءكفـء10042011/03/07 معلم

الشیخ على االعدادیة المشتركة 2009/03/01 محمود أحمد دمحم دمحم 2075871 كفـءكفـء10052011/03/07 معلم

بلفیا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 محمود سعید دمحم عبد العزیز 2076015 كفـءكفـء10062011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 محمود صدیق على على 2171730 كفـءكفـء10072011/07/14 معلم

الحماوى للتعلیم االساسى 2008/10/01 محمود صفوت شاكر جودة 2087025 كفـءكفـء10082011/03/07 معلم

بیاض العرب االبتدائیة بنات 2009/03/01 محمود عبد الخالق عبد الحفیظ احمد 2120620 كفـءكفـء10092011/03/01 معلم

ابشنا الثانویة المشتركة 2009/03/01 محمود عبدالعال محمود عبدالعال محمود 2155997 كفـءكفـء10102011/03/07 معلم

باروط االعدادیة بنین 2009/03/01 محمود عرفات طھ حسن 2078160 كفـءكفـء10112011/03/07 معلم

م. السعادنة ع  2009/03/01 محمود كمال كامل ابراھیم 2253834 كفـءكفـء10122011/03/07 معلم

م  بعزبة بلبل. ابوبكر الجدیدة  ب  2009/03/01 محمود دمحم عبدهللا ھدیب 2161409 كفـءكفـء10132011/03/07 معلم

م  بباروط. الشیخ قاسم ب  2011/02/14 مرسا كامل سند كامل 2255951 كفـءكفـء10142011/02/14 معلم

الحكامنة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مرفت جمال محمود سلیمان 2099507 كفـءكفـء10152011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحریة الجدیدة 2009/03/01 مرفت عبدهللا حسن عطیة 2091314 كفـءكفـء10162011/03/07 معلم

الناصر االعدادیھ بنین بتزمنت 2009/03/01 مرفت محمود دمحم عبد العظیم 1563185 كفـءكفـء10172011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى عفان بنین. ف 2009/03/01 مروة  دمحم على  ابراھیم 2156168 كفـءكفـء10182011/03/07 معلم

ریاض اطفال منشاة حیدر. ف 2009/03/01 مروة  محمود  دمحم ربیع  متولى 2066642 كفـءكفـء10192011/03/07 معلم

١ریاض اطفال بنى ھارون  2009/03/01 مروة ابراھیم حسن عویس 2102139 كفـءكفـء10202011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال دمحم انور حسن.ف 2009/07/01 مروة أحمد خلیفة شلبى 2121770 كفـءكفـء10212011/07/14 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بدموشیا 2009/03/01 مروة ایمن مصطفى درویش 2163541 كفـءكفـء10222011/03/01 معلم

م. الشیخ ھارون ب  2009/03/01 مروة حسن یس على 638663 كفـءكفـء10232011/03/07 معلم

الدوالطة االبتدائیة للبنین 2009/07/01 مروة خمیس دمحم عبدالعزیز 2283474 كفـءكفـء10242011/07/14 معلم

فصول ریاض أطفال الخیریة 2009/03/01 مروة رضوان حسین  دمحم 2095523 كفـءكفـء10252011/03/07 معلم

)القدیمة- الثانویة بنات (دمحم جابر قصلة / الشھید  2009/03/01 مروة سعید بیومى احمد 2152141 كفـءكفـء10262011/03/01 معلم

١ریاض اطفال السعادنة  2009/03/01 مروة سمیر  دمحم  احمد 2052302 كفـءكفـء10272011/03/07 معلم

بنى سلیمان الشرقیة المشتركة 2009/03/01 مروة صفوت دمحم صالح 640104 كفـءكفـء10282011/03/01 معلم

ابشنا- م . قطرى ب  2009/03/01 مروة عبد الحمید دمحم عوض 2078031 كفـءكفـء10292011/03/07 معلم

م. السعادنة ع  2009/03/01 مروة عبد هللا دمحم عبد الرحمن 2071867 كفـءكفـء10302011/03/07 معلم

الفصل الواحد بالحكامنة 2008/03/01 مروة كامل رفاعى ابراھیم 638619 كفـءكفـء10312011/03/07 معلم

ریاض اطفال ریاض باشا.ف 2009/03/01 مروة دمحم دمحم عبد المتعال 2194897 كفـءكفـء10322011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/07/01 مروة ھیكل  محمود دمحم دویدار 2209711 كفـءكفـء10332011/07/14 معلم

تزمنت االبتدائیة بنات 2009/03/01 مروه اسماعیل عبدالسالم دمحم 2127783 كفـءكفـء10342011/03/07 معلم

منشاة عاصم ع 2009/03/01 مروه حسنى عبد الفتاح حسن 1633976 كفـءكفـء10352011/03/07 معلم

م. ابشنا المجمعة ب  2009/07/01 مروه رمضان احمد  على 2270919 كفـءكفـء10362011/07/14 معلم

التل الجدیدة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مروه رویعى عبد العظیم علیان 2185434 كفـءكفـء10372011/03/07 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م  بدموشیا. طلبة عید ع  2009/03/01 مروه شعبان احمد عبدالعزیز 2140959 كفـءكفـء10382011/03/07 معلم

م  بالحاجر. الشھید صالح الدین ب  2009/03/01 مروه عاشور بیومى احمد 2101047 كفـءكفـء10392011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھوة الجدیدة. ف 2009/03/01 مروه عبدالحلیم احمد ابراھیم 2122113 كفـءكفـء10402011/03/07 معلم

م. الحالبیة ع  2009/03/01 مروه دمحم محمود دمحم 2099796 كفـءكفـء10412011/03/07 معلم

م  بباروط. الشیخ قاسم ب  2009/03/01 مروه محمود احمد عبدهللا 2074576 كفـءكفـء10422011/03/07 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 مروه محمود دمحم محمود 2154336 كفـءكفـء10432011/03/07 معلم

١حضانة الشھید نبیل شفیق عبد العزیز  2009/03/01 مریان مجدى وجیھ امین 2208107 كفـءكفـء10442011/03/07 معلم

اھناسیا الخضراء لالدارة والخدمات 2009/03/01 مریم ظریف برسوم رزق هللا 2076190 كفـءكفـء10452011/03/07 معلم

١ریاض اطفال السعادنة  2009/03/01 مریم عادل عزیز مجلى 2169941 كفـءكفـء10462011/03/07 معلم

م. ب ٢بنى بخیت  2009/03/01 مریم عدلى جرجس بانوب 2071501 كفـءكفـء10472011/03/07 معلم

ریاض اطفال جمال عبد الناصر.ف 2009/03/01 مریم عزت شفیق تادروس 2171439 كفـءكفـء10482011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھوة الجدیدة. ف 2009/03/01 مریم عیاد طلبة عبدالشھید 2124363 كفـءكفـء10492011/03/07 معلم

ریاض اطفال بیاض العرب 2009/03/01 مریم منیر عبدالملك سالمھ 2211956 كفـءكفـء10502011/03/07 معلم

م  بباروط. الشیخ قاسم ب  2009/03/01 مریم یعقوب بباوى جرجس 2101790 كفـءكفـء10512011/03/07 معلم

الناصر االعدادیھ بنین بتزمنت 2009/03/01 مشیرة فوزي عبد الوھاب دمحم 2079824 كفـءكفـء10522011/03/07 معلم

م. السعادنة ع  2009/03/01 مصطفى  عبد الرحیم دمحم عالم 2071844 كفـءكفـء10532011/03/07 معلم

عمر بن عبد العزیز الثانویة  بنات بباروط 2009/03/01 مصطفى على عبد اللطیف حسین 642530 كفـءكفـء10542011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/03/01 بنین ب٢باھا الجدیدة  مصطفى مجدى فرغلى قرنى 640122 كفـءكفـء10552011/03/07 معلم

االقباط بنین 2009/03/01 مصطفى دمحم نبیل عبد هللا 2126578 كفـءكفـء10562011/03/07 معلم

السیدة عائشة بنات االبتدائیة 2009/07/01 مصطفى محمود حسین احمد 2204933 كفـءكفـء10572011/07/14 معلم

انور دمحم حسن االعدادیة بالوقف 2009/03/01 مصطفى محمود محمود على 2150912 كفـءكفـء10582011/03/07 معلم

بلفیا بنین االبتدائیة 2008/05/04 مصطفى محمود محمود دمحم 640169 كفـءكفـء10592011/03/01 معلم

بلفیا االعدادیة بنین 2009/07/01 معتز احمد دمحم احمد 2167711 كفـءكفـء10602011/07/14 معلم

الصفا االعدادیة للبنات 2009/03/01 منار شاھین زكى عطا 2167846 كفـءكفـء10612011/03/07 معلم

ریاض اطفال البساتین 2009/03/01 منار مجدى دمحم جودة 2148777 كفـءكفـء10622011/03/07 معلم

م. ابو سلیم ع  2009/03/01 منال احمد عبد الحمید عبد المجید 2127132 كفـءكفـء10632011/03/07 معلم

م  بالحاجر. الشھید صالح الدین ب  2009/03/01 منال ربیع دمحم عبد اللطیف 1614764 كفـءكفـء10642011/03/07 معلم

م. على بن ابى طالب ب  2009/03/01 منال سید دمحم قاسم 640331 كفـءكفـء10652011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید صالح الدین بالحاجر 2009/03/01 منال طھ دمحم منصور 2116115 كفـءكفـء10662011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 منال عبدالتواب امین كریم 2096730 كفـءكفـء10672011/03/07 معلم

الشعب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 منال عبدالمسیح سلیمان یعقوب 2065898 كفـءكفـء10682011/03/01 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 منال دمحم السید على 2129420 كفـءكفـء10692011/03/07 معلم

باروط التجاریة بنات 2009/03/01 منال دمحم عبد الحلیم دمحم 1633950 كفـءكفـء10702011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 منى  على سید احمد 2152122 كفـءكفـء10712011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م.  ب ٢بلفیا  2009/07/01 منى حسن جبر على السید 2377718 كفـءكفـء10722011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 منى حسین مھدى حسین 2101137 كفـءكفـء10732011/03/07 معلم

بلفیا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 منى خمیس احمد نصر 639972 كفـءكفـء10742011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشعب 2009/03/01 منى سلیمان دمحم سلیمان 2101812 كفـءكفـء10752011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2011/07/01 منى سمیر صدیق عبدالعظیم 2096829 كفـءكفـء10762011/07/14 معلم

م بالكوم االحمر. الشھید سید طھ حمد ب  2009/07/01 منى عمرالفاروق اسماعیل عبدالفتاح 2268479 كفـءكفـء10772011/07/14 معلم

١ریاض اطفال بنى ھارون  2009/03/01 منى لیسى معوض لیسى 2102143 كفـءكفـء10782011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحالبیة 2009/03/01 منى دمحم سید مرسى 2162968 كفـءكفـء10792011/03/07 معلم

م.  ب ١باروط المجمعة  2009/03/01 منى مصطفى محمود دمحم 1602777 كفـءكفـء10802011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 منى منصور فتح الباب حمد 2155361 كفـءكفـء10812011/03/07 معلم

م  بدموشیا. فاطمة الزھراء ب  2009/03/01 منى ھاشم عبد السالم دمحم 669609 كفـءكفـء10822011/03/07 معلم

م.فصول ملحقة روضة بلفیا ا ب 2009/03/01 مھا احمد عزالدین عویس 2104317 كفـءكفـء10832011/03/07 معلم

ریاض اطفال النھضة الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 مھا احمد فتحى احمد 2160996 كفـءكفـء10842011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2008/03/01 مھا سید أحمد دمحم 2068330 كفـءكفـء10852011/03/07 معلم

م.  ب ٢عمر بن عبد العزیز  2009/03/01 مھا سید جابر طلبة 2071338 كفـءكفـء10862011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 مھا شحاتة طھ حسن 2155359 كفـءكفـء10872011/03/07 معلم

م. الشھید صفوت عبد العظیم ب  2009/07/01 مھا على نشات احمد 1547333 كفـءكفـء10882011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/03/01 بنین ب٢باھا الجدیدة  مھا فكرى عبد الحلیم سید 673561 كفـءكفـء10892011/03/07 معلم

م.  ب ١نعیم  2009/03/01 مھا دمحم طھ احمد 2078234 كفـءكفـء10902011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 مھا محمود عثمان دمحم 2096735 كفـءكفـء10912011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى عفان بنین. ف 2009/03/01 مھجة دمحم سامى زكى بطران 2162971 كفـءكفـء10922011/03/07 معلم

باروط االعدادیة بنین 2009/07/01 مى عبدالنبى فرغلى حسن 2083109 كفـءكفـء10932011/07/01 معلم

ریاض اطفال بنى عفان بنات. ف 2009/03/01 مى مصطفى خلیفة طلبة 2157321 كفـءكفـء10942011/03/01 معلم

منقریش للتعلیم االساسي 2009/07/01 مى ممدوح غریب سید 2140560 كفـءكفـء10952011/07/14 معلم

ریاض أطفال الشھید سید طھ حمد 2009/03/01 میرفت مجدى وھبھ باسلیوس 2102836 كفـءكفـء10962011/03/01 معلم

انور دمحم حسن ریاض اطفال باالوقاف 2009/07/01 میرنا سمیر یوسف شنودة 2399546 كفـءكفـء10972011/07/14 معلم

م. العاللمة  ب  2009/03/01 مینا فكرى كامل یعقوب 1548350 كفـءكفـء10982011/03/07 معلم

ریاض اطفال عمرو بن العاص 2009/03/01 نادیة أحمد زكى مصطفى 2166490 كفـءكفـء10992011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشیخ على بھلول 2009/03/01 نادیة عبدالعزیز دمحم علوانى 2170709 كفـءكفـء11002011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 نادیة على حسین حسن 2096731 كفـءكفـء11012011/03/07 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 نادیھ دمحم  عبدالجواد احمد 2203375 كفـءكفـء11022011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى بخیت.ف 2009/03/01 ناریمان ماھر نجیب جرجس 2157382 كفـءكفـء11032011/03/07 معلم

روضة جمعیة بنت مصر لالصالح والتنمیة 2009/03/01 ناھد زیدان عبد الفتاح دمحم 2128113 كفـءكفـء11042011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابشنا االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 ناھد عبدالعال على  احمد 2160990 كفـءكفـء11052011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

االقباط بنین 2009/07/01 نبیل  سلیمان حفنى سلیمان 2187527 كفـءكفـء11062011/07/14 معلم

محجوبة األعدادیة المشتركة 2009/03/01 نجالء  عبد السالم عبد الحمید عبد السالم 2071542 كفـءكفـء11072011/03/07 معلم

ابشنا الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 نجالء صالح حسن حسین 2204172 كفـءكفـء11082011/07/14 معلم

باروط الثانویة بنین 2008/03/01 نجالء عمر دمحم مصطفى 2207270 كفـءكفـء11092011/03/07 معلم

ببلیفیا- صدیقة فتیات دمحم محمود جاد  2009/07/01 نجالء فتحى عبد التواب حسین 2401695 كفـءكفـء11102011/07/14 معلم

فصول ریاض اطفال قطرى 2009/03/01 نجالء دمحم احمد حسن 2212616 كفـءكفـء11112011/03/07 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/07/01 نجالء دمحم فرج دمحم 2154344 كفـءكفـء11122011/07/14 معلم

م. العاللمة  ب  2009/03/01 نجالء وجدى عبد العظیم یوسف 1547023 كفـءكفـء11132011/03/07 معلم

م.  ب ١ریاض باشا  2009/07/01 نجوى ابراھیم دمحم دمحم 2302959 كفـءكفـء11142011/07/14 معلم

ریاض اطفال المنتزة االبتدائي.ف 2009/03/01 نجوى اسماعیل احمد یوسف 2102141 كفـءكفـء11152011/03/07 معلم

بلفیا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 نجوى زكریا عبدالعظیم حسین 640161 كفـءكفـء11162011/03/07 معلم

ریاض اطفال م بلفیا االبتدائیة 2009/03/01 نجوى دمحم فرج عبدالجواد 2154169 كفـءكفـء11172011/03/07 معلم

م.  ب ١الحكامنة  2009/03/01 ندا ابراھیم طھ عبداللطیف 2079202 كفـءكفـء11182011/03/07 معلم

١ریاض اطفال باروط المجمعة  2009/03/01 ندا ممدوح حسین على 2214303 كفـءكفـء11192011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 نرمین دانیال راغب عجایبى 2168354 كفـءكفـء11202011/03/07 معلم

العاللمة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نرمین فرج بشرى عبدالمسیح 2082246 كفـءكفـء11212011/03/07 معلم

م. العاللمة  ب  2009/03/01 نرمین نسیم خلیل حنا 640125 كفـءكفـء11222011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال بنى رضوان 2009/03/01 نسرین  دمحم حسن احمد 2154154 كفـءكفـء11232011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابشنا االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 نسمة  فتحى سعد سالم 2160989 كفـءكفـء11242011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید صالح الدین بالحاجر 2009/03/01 نسمھ أحمد ظریف ریاض 2121837 كفـءكفـء11252011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 نسمھ حمدى حسن دمحم 640123 كفـءكفـء11262011/03/01 معلم

الحماوى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 نسمھ عبد الفتاح جاد دمحم 639744 كفـءكفـء11272011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/07/01 نشوى ابراھیم  مصطفى  السیوفى 2208103 كفـءكفـء11282011/07/14 معلم

ریاض اطفال المنتزة االبتدائي.ف 2009/03/01 نشوى سالم اسبیتان سالم 2091639 كفـءكفـء11292011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سویف الجدیدة.ف 2009/07/01 نشوى عاطف عبدالھادى دمحم 2205612 كفـءكفـء11302011/07/14 معلم

منشاة حیدر االبتدائیة م 2009/03/01 نشوى عبد الغنى عبد الجید مرسى 2160312 كفـءكفـء11312011/03/07 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 نشوى كمال عبدالفتاح دمحم 2101854 كفـءكفـء11322011/07/14 معلم

١ریاض اطفال نعیم  2009/03/01 نعمة  عبدالعزیز مھدى سعداوى 2162965 كفـءكفـء11332011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 نعمة جمال حسن عبدالعال 2152128 كفـءكفـء11342011/03/07 معلم

ریاض اطفال معارك االبتدائیة 2009/03/01 نعمة عقیلة ابراھیم مساعد 2102131 كفـءكفـء11352011/03/07 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2009/03/01 نعمھ فوزى امام طلحة 640110 كفـءكفـء11362011/03/07 معلم

روضة جمعیة الشمائل الدمحمیة ببلفیا 2009/03/01 نعیمھ اسماعیل دمحم احمد 2254485 كفـءكفـء11372011/03/01 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/07/01 نفیسة  دمحم دمحم عبدالمنعم 2154340 كفـءكفـء11382011/07/14 معلم

ریاض اطفال محجوبة االبتدائیة 2009/03/01 نفین سمیر شفیق كامل 2171463 كفـءكفـء11392011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التجارة بنین بعزبة على راغب 2009/03/01 نھا سید عبد هللا عطیھ 639993 كفـءكفـء11402011/03/07 معلم

م الرسمیة التجریبیھ للغات. الدكتور احمد زویل ب  2009/03/01 نھا عاطف دمحم مصطفى 676433 كفـءكفـء11412011/03/07 معلم

م باھناسیا الخضراء. الشھید مؤمن عیاد ع  2009/03/01 نھا كروم حنا جرجس 2203148 كفـءكفـء11422011/03/07 معلم

االقباط بنات 2009/07/01 نھا مجدى دمحم جاد المولى 2154347 كفـءكفـء11432011/07/14 معلم

م.  ب ١بلفیا  2009/07/01 نھلة یسرى طھ ابراھیم 2276560 كفـءكفـء11442011/07/14 معلم

یاسر طلب االعدادیة بشریف باشا 2009/03/01 نھى نبیل صالح محمود 2099521 كفـءكفـء11452011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشیخ على بھلول 2009/03/01 نور الھدى مبروك احمد حسین 2159339 كفـءكفـء11462011/03/07 معلم

م.  ب ٢نعیم  2009/03/01 نورا عبد الفتاح دمحم عبدالجواد 2075777 كفـءكفـء11472011/03/07 معلم

١حضانة الشھید نبیل شفیق عبد العزیز  2009/03/01 نورا على نادى حافظ 2079328 كفـءكفـء11482011/03/07 معلم

ریاض اطفال اللواء طبیب دمحم رضا.ف 2009/07/01 نورا عویس عبدالمحسن جاد 2154208 كفـءكفـء11492011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 نورة صالح احمد دمحم 2101071 كفـءكفـء11502011/03/01 معلم

باھا االعدادیة بنین 2009/03/01 نوره رمضان محمود عبدالجید 2106600 كفـءكفـء11512011/03/07 معلم

م.  ب ١بنى بخیت  2009/03/01 نوره نجیب عطا هللا عوض 640353 كفـءكفـء11522011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابشنا المجمعة. ف 2009/03/01 نوره یوسف سید احمد 2214326 كفـءكفـء11532011/03/07 معلم

١ریاض اطفال باروط المجمعة  2009/07/01 نیرمین عزمى عازر مجلى 2161012 كفـءكفـء11542011/07/14 معلم

م. ابى بكر الصدیق بمقبل ب  2009/03/01 نیفین فرج بشرى عبد المسیح 664473 كفـءكفـء11552011/03/07 معلم

الحالییة للبنین 2009/07/01 ھاجر احمد حلمى عبدالعزیز 2280315 كفـءكفـء11562011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال النھضة الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/10/01 ھاجر حامد معوض عباس 2160997 كفـءكفـء11572011/03/07 معلم

م. الشھید عبد الصمد على عزوز ب  2009/03/01 ھاجر رجب دمحم دمحم مسعود 667030 كفـءكفـء11582011/03/07 معلم

م. العاللمة  ب  2009/03/01 ھاجر عبد الباسط عبد العظیم دمحم 2254662 كفـءكفـء11592011/03/07 معلم

م الرسمیة التجریبیھ للغات. المستقبل ب  2009/01/01 ھاجر مسعد عدلى دمحم 2258318 كفـءكفـء11602011/02/14 معلم

ریاض أطفال الشھید سید طھ حمد 2009/07/01 ھاجر ھلیل دمحم عبدهللا 2097814 كفـءكفـء11612011/07/14 معلم

صدیقة الفتیات بنى رضوان 2009/07/01 ھالة حسن علي احمد 2399270 كفـءكفـء11622011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 ھالة یونس محمود سید 2095532 كفـءكفـء11632011/07/14 معلم

م بالكوم االحمر. الشھید سید طھ حمد ب  2009/03/01 ھالھ احمد ظریف ریاض 638444 كفـءكفـء11642011/03/07 معلم

ریاض اطفال النھضة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 ھالھ سید عبدالوھاب دمحم 2124504 كفـءكفـء11652011/03/07 معلم

ریاض اطفال االیمان 2009/07/01 ھالھ مجدى ابراھیم خلیفھ 2212589 كفـءكفـء11662011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان الشرقیة 2009/03/01 ھانم محمود ابراھیم احمد 2157393 كفـءكفـء11672011/03/07 معلم

م. الزرابى  ب  2009/03/01 ھانى طھ احمد مبروك 2123693 كفـءكفـء11682011/03/01 معلم

2009/03/01 االبتدائیة المشتركة١بنى ھارون  ھانى مصطفى دمحم عویس 640350 كفـءكفـء11692011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة المعماریة بنین 2009/07/01 ھاني عزیز ولسن حنا 2397651 كفـءكفـء11702011/07/14 معلم

ریاض اطفال اھناسیا الخضراء المجمعة. ف 2009/03/01 ھایدى احمد البدوى ابراھیم دمحم 2211709 كفـءكفـء11712011/03/07 معلم

روضة جمعیة دار التربیة الحدیثة 2009/03/01 ھبة هللا إبراھیم جمعة دمحم 2188976 كفـءكفـء11722011/03/07 معلم

م.  ب ٢باروط المجمعة  2009/07/01 ھبة جمال حافظ ھاشم 2213017 كفـءكفـء11732011/07/14 معلم

-----------------------------------

7438of 4017 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/07/01 ھبة سمیر عبدالنبى صالح 2171481 كفـءكفـء11742011/07/14 معلم

م. البساتین ب  2009/03/01 ھبة فرج محمود حسن 2061044 كفـءكفـء11752011/03/01 معلم

ریاض اطفال بیاض العرب 2009/03/01 ھبة قندیل على عویس 2164246 كفـءكفـء11762011/03/07 معلم

روضة االمل بجمعیة منقریش 2009/03/01 ھبة دمحم عبدالرازق محمود 2079370 كفـءكفـء11772011/03/07 معلم

بنى سلیمان الشرقیة المشتركة 2009/03/01 ھبة ممدوح عبد العظیم امین 1505445 كفـءكفـء11782011/03/01 معلم

الشیخ على االبتدائیة م 2009/03/01 ھبة نبیل عبد العظیم دمحم 665825 كفـءكفـء11792011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى بخیت.ف 2009/03/01 ھبھ احمد الروبى دمحم حسن 2157377 كفـءكفـء11802011/03/07 معلم

ریاض اطفال عمرو بن العاص 2009/03/01 ھبھ احمد عبدالوھاب دمحم 2170789 كفـءكفـء11812011/03/07 معلم

ریاض اطفال جمال عبد الناصر.ف 2009/03/01 ھبھ احمد على عبدهللا 2157336 كفـءكفـء11822011/03/07 معلم

 ١باھا ( البراء بن مالك بنات ابتدائي للتعلیم االساسي 
)بنات سابقا 

2011/03/01 ھبھ هللا سعد كامل عطا هللا 671501 كفـءكفـء11832011/03/07 معلم

2009/03/01 بنین ب٢باھا الجدیدة  ھبھ جابر حسین خلیفة 2075794 كفـءكفـء11842011/03/07 معلم

حى الرمد)-اطفال بال مأوى( التكوین المھنى  2009/07/01 ھبھ جابر على دمحم جاد هللا 2170739 كفـءكفـء11852011/07/14 معلم

فصول ریاض اطفال قطرى 2009/03/01 ھبھ خمیس غبد الھادى على 2078171 كفـءكفـء11862011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 ھبھ سید كمال قرنى 2211701 كفـءكفـء11872011/03/01 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بدموشیا 2009/07/01 ھبھ سید دمحم عبد هللا 2073405 كفـءكفـء11882011/07/01 معلم

ریاض اطفال دمحم انور حسن.ف 2009/03/01 ھبھ سید دمحم مصطفى 2157399 كفـءكفـء11892011/03/07 معلم

الشیخ دمحم متولى الشعراوى بنات ب 2009/03/01 ھبھ صالح دردیر عبد الرحیم 1584996 كفـءكفـء11902011/03/07 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابشنا- م . قطرى ب  2009/03/01 ھبھ طلب سید طلب 1531356 كفـءكفـء11912011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى رضوان 2009/03/01 ھبھ عبدالفتاح عزوز عبدالفتاح 2121232 كفـءكفـء11922011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سویف الجدیدة.ف 2009/03/01 ھبھ على كامل دسوقى 2101350 كفـءكفـء11932011/03/07 معلم

بنى عفان للبنین 2009/03/01 ھبھ على محمود عبدالوھاب 2050896 كفـءكفـء11942011/03/07 معلم

ریاض اطفال الناصر االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ على نشات احمد دمحم عدوى 2163405 كفـءكفـء11952011/03/07 معلم

ریاض اطفال معارك االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ عمر حسن ابوحامد 2206143 كفـءكفـء11962011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى عفان بنین. ف 2009/03/01 ھبھ عوض محمود على 2150896 كفـءكفـء11972011/03/01 معلم

١حضانة الشھید نبیل شفیق عبد العزیز  2009/03/01 ھبھ كمال محمود مصطفى 2157405 كفـءكفـء11982011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 ھبھ ماھر وھبھ میخائیل 2099206 كفـءكفـء11992011/03/07 معلم

ریاض اطفال المستقبل الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 ھبھ محسن محمود دمحم 2155362 كفـءكفـء12002011/03/07 معلم

م. بیاض العرب ب  2009/07/01 ھبھ منیر زكى خلیل 2386887 كفـءكفـء12012011/07/14 معلم

ریاض اطفال شجرة الدر. ف 2009/03/01 ھبھ ھانئ كمال الدین رفقى دمحم 2154337 كفـءكفـء12022011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/03/01 ھدى  فتحى دمحم  محمود 2102671 كفـءكفـء12032011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 ھدى رمضان على جرجار 2095591 كفـءكفـء12042011/07/14 معلم

٠٠دموشیا) الجندى على خلیل / الشھید  2009/07/01 ھدى محمود سعد دمحم 2362706 كفـءكفـء12052011/07/14 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بنات 2009/07/01 ھدیر سید دمحم سید 638614 كفـءكفـء12062011/07/14 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 ھناء  علي عبد هللا  عبد المطلب 2111894 كفـءكفـء12072011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال ابشنا المجمعة. ف 2009/03/01 ھناء رجب امام عبدالحمید 2211947 كفـءكفـء12082011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابوبكر الجدیدة ببلبل 2009/03/01 ھناء رمضان شحاتة حسین 2095519 كفـءكفـء12092011/03/01 معلم

الشعب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ھناء عبد الملك عریان عبد الملك 640657 كفـءكفـء12102011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/03/01 ھناء عبدالجواد عبدهللا دمحم 2165504 كفـءكفـء12112011/03/07 معلم

جمعیة تنمیة المجتمع المحلى بابو القاسم 2009/03/01 ھناء عصام عبد الفتاح عبد التواب 2161707 كفـءكفـء12122011/03/07 معلم

ریاض اطفال على مبارك الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 ھناء مجدي احمد عبد المجید الدیري 2150882 كفـءكفـء12132011/03/07 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2009/07/01 ھناء دمحم خضر دمحم 2372562 كفـءكفـء12142011/07/14 معلم

١ریاض اطفال باروط المجمعة  2009/03/01 ھناء مصطفى دمحم عویس 2161011 كفـءكفـء12152011/03/07 معلم

الحریة بنات االبتدائیة الجدیدة ش الروضة 2009/03/01 ھناء نادى جابر عبدالمتجلى 640494 كفـءكفـء12162011/03/07 معلم

باروط الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 ھنادى عبدالتواب دمحم احمد 2168419 كفـءكفـء12172011/03/07 معلم

أم المؤمنین الفنیة بنات بتزمنت الشرقیة 2009/03/01 ھند اسامھ احمد حسن 2099569 كفـءكفـء12182011/03/07 معلم

بنى سلیمان الشرقیة المشتركة 2009/03/01 ھند حمد احمد عبد الجواد 639095 كفـءكفـء12192011/03/07 معلم

خالد بن الولید مشتركة ب 2009/07/01 ھند ربیع فیصل محمود 640088 كفـءكفـء12202011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشیخ على بھلول 2009/03/01 ھند سید عبدالعظیم سید 2208108 كفـءكفـء12212011/03/07 معلم

ریاض اطفال طة حسین االبتدائیة.ف  2009/03/01 ھند دمحم احمد دمحم 2214305 كفـءكفـء12222011/03/07 معلم

م. الشھید احمد سید ابراھیم ب  2009/03/01 ھند دمحم عبد الحكیم على 640560 كفـءكفـء12232011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال عمر بن عبد العزیز . ف 2009/03/01 ھند دمحم عبدالتواب مسعود 2129900 كفـءكفـء12242011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال م بلفیا االبتدائیة 2009/03/01 ھند ممدوح حسین على 2214300 كفـءكفـء12252011/03/07 معلم

ریاض اطفال ریاض باشا.ف 2009/03/01 ھند نعیم سعد على 2170787 كفـءكفـء12262011/03/07 معلم

م.  ب ٢الدویة  2009/03/01 ھند وزیر احمد خلف 667808 كفـءكفـء12272011/03/07 معلم

م. ب ٢بنى بخیت  2009/03/01 ھنیھ عید شاكر ابراھیم 639975 كفـءكفـء12282011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى عفان بنات. ف 2009/03/01 ھویدا  حنفى دمحم على 2075902 كفـءكفـء12292011/03/07 معلم

باروط االعدادیة بنین 2005/10/17 ھویدا عثمان دمحم حسان 656935 كفـءكفـء12302009/11/03 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 ھیام احمد حسن دمحم 2096748 كفـءكفـء12312011/07/14 معلم

ریاض اطفال اھناسیا الخضراء المجمعة. ف 2009/03/01 ھیام عبدالتواب ابراھیم سلیم 2211710 كفـءكفـء12322011/03/07 معلم

الشھید دمحم انور السادات ع بنین 2009/03/01 ھیثم جمال نادى عبدالصمد 2147599 كفـءكفـء12332011/03/07 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2011/03/01 ھیثم حزین فھیم دمحم 2039802 كفـءكفـء12342011/03/07 معلم

)االعدادیة الحدیثة بنین (الشھید مینا عزت ذكى صالح  2009/03/01 ھیثم عمر دمحم عمر 2156023 كفـءكفـء12352011/03/07 معلم

بلفیا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 واائل عبدالنبى مبارك عبدربھ 2161980 كفـءكفـء12362011/07/14 معلم

الحكامنة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 وائل شعبان امام دمحم 2055436 كفـءكفـء12372011/03/01 معلم

محجوبة االبتدائیة م 2009/03/01 وائل عمار جابر احمد 2255883 كفـءكفـء12382011/03/07 معلم

م. الشیخ على البھلول ب  2009/03/01 وائل فاروق احمد علي 671716 كفـءكفـء12392011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 وائل محمود دمحم محمود 2095550 كفـءكفـء12402011/03/07 معلم

على مبارك االعدادیة الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 وجدى دمحم عبد الوھاب دمحم 638443 كفـءكفـء12412011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بنى سویفبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 وسام  دمحم عبدالحمید محمود 2211700 كفـءكفـء12422011/03/01 معلم

بنى سویف الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 وسام ماجد دمحم احمد 2101241 كفـءكفـء12432011/07/14 معلم

تزمنت االبتدائیة بنات 2009/03/01 وسام دمحم دمحم توفیق 1603390 كفـءكفـء12442011/03/07 معلم

ریاض اطفال باروط الرسمیة التجریبیھ للغات 2009/03/01 وصال دمحم نبیل عبدالعظیم دمحم 2253098 كفـءكفـء12452011/03/01 معلم

باھا االعدادیة بنین 2009/03/01 وفاء جابر عبود مصطفى 2080084 كفـءكفـء12462011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابشنا االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 وفاء حمدى عویس جمعة 2160991 كفـءكفـء12472011/03/07 معلم

سابقا مصطفى طاھر بنین ( الشھید حسن سید زیدان 
)تزمنت الغربیة- ١

2009/03/01 وفاء سید سعداوى محمود 640087 كفـءكفـء12482011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 وفاء مصطفى حسن جودة 2095534 كفـءكفـء12492011/07/14 معلم

الشیخ على االعدادیة المشتركة 2009/03/01 والء احمد ابراھیم رمضان 2255498 كفـءكفـء12502011/03/07 معلم

م.  ب ٢اھوة الجدیدة  2009/03/01 والء احمد زكى دمحم 2084925 كفـءكفـء12512011/03/07 معلم

فصول ریاض اطفال قطرى 2009/03/01 والء اشرف ابراھیم مرسى 2212614 كفـءكفـء12522011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بدموشیا 2009/03/01 والء رجب عبدالنبى مبارك 2121265 كفـءكفـء12532011/03/07 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/03/01 والء سید دمحم مصطفى 2157400 كفـءكفـء12542011/03/07 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید 2009/03/01 والء عبدالتواب دمحم عبد العظیم 2152129 كفـءكفـء12552011/03/01 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 والء على مصطفى دمحم 2096743 كفـءكفـء12562011/07/14 معلم

١ریاض اطفال السعادنة  2009/03/01 والء مجدى دمحم حماد 2101813 كفـءكفـء12572011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/03/01 والء نبیل عبدالحمید عبدهللا 2104356 كفـءكفـء12582011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

بلفیا الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2008/03/01 والء یحیى محمود سعداوى 2105926 كفـءكفـء12592011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشروق الرسمیة التجریبیھ للغات 2008/08/01 والء یوسف شرقاوى یوسف 2101352 كفـءكفـء12602011/03/07 معلم

دكتور اھاب  اسماعیل الثانویة بنین 2009/03/01 ولید سید عزوز موسى 2156041 كفـءكفـء12612011/03/07 معلم

البساتین االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ولید ممتاز ابراھیم ملك 638793 كفـءكفـء12622011/03/07 معلم

اھوة االعدادیة بنات 2009/07/01 ولید یوسف شرقاوى یوسف 2101351 كفـءكفـء12632011/03/01 معلم

الثانویة الفندقیة مشترك ببیاض العرب 2009/03/01 یاسر سمیر محمود دمحم 639911 كفـءكفـء12642011/03/07 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/03/01 یاسر طوسون امین محمود السید 2253101 كفـءكفـء12652011/03/07 معلم

الفنیة الثانویة التجاریة المتقدمة 2009/07/01 یاسر عبدالھادى جوده دمحم 2104357 كفـءكفـء12662011/07/14 معلم

بنى سویف الثانویة الكھربیة بنین 2009/07/01 یاسر عمر شعبان ابراھیم 2255220 كفـءكفـء12672011/07/14 معلم

ریاض اطفال ریاض باشا.ف 2009/03/01 یاسمین نشأت عبدالحمید عبدالغنى 2153225 كفـءكفـء12682011/03/07 معلم

حاجر بنى سلیمان االعدادیة 2009/07/01 یسن عبدالمنعم یسن على 2360876 كفـءكفـء12692011/07/24 معلم

-----------------------------------
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جبل النور االعدادیة المشتركة 1990/06/30 بدر دمحم حسن دمحم 668848 كفـءكفـء12009/01/29 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنین 1984/12/01 احمد دمحم احمد ابوزید 666355 كفـءكفـء22009/01/29 أمین مكتبة أول  أ

االمیر احمد شدید 1984/12/01 مصطفى سید عبد الوھاب طھ 667424 كفـءكفـء32009/01/28 أمین مكتبة أول  أ

سدس الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 ابراھیم  شعبان على طھ 2120600 كفـءكفـء42011/03/07 أمین مكتبة

سدس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 أبوھشیمھ حسنى أحمد سلیمان 2101773 كفـءكفـء52011/07/14 أمین مكتبة

قمبش االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أحمد عبدالعزیز حسن حفنى 2104737 كفـءكفـء62011/03/01 أمین مكتبة

ھلیة المجمعھ 2011/07/01 ایمان عبدهللا حلمى على 2124456 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

جمال عالم االبتدائیة 2011/07/01 بوسى یحى عبدهللا تمام 2123005 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

طرشوب الجدیدة كیر 2011/03/01 حمدیھ عید عبدهللا دمحم 2108039 كفـءكفـء92011/03/07 أمین مكتبة

كوم الصعایدة 2011/07/01 حنان سید ربیع صبره 2124343 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

جزیرة ببا 2011/07/01 دعاء على عبدالعظیم مصطفى 2104695 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

صفط راشین االبتدائیة بنین 2011/07/01 رباب عزب مطیع عبدالتواب 2124371 كفـءكفـء122011/07/14 أمین مكتبة

بنى عقبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رجب شعبان عبدالرازق  سید 2096814 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء اإلعدادیة بنین 2011/07/01 رشا حسین على حسن 2107226 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

كفر ناصر بنات 2011/07/01 شیماء  مختار عبدالحفیظ حسن 2108690 كفـءكفـء152011/07/14 أمین مكتبة

الشھید دمحم سید اإلبتدائیة بنین 1996/06/05 عبد الخالق على طھ على 665024 كفـءكفـء162009/12/30 أمین مكتبة

السعید احمد صباح االبتدائیة. د 2009/03/01 عبدالحمید حفنى حسن حفنى 2128743 كفـءكفـء172011/03/01 أمین مكتبة
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ماركو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبداللطیف عبدهللا وزیر عبدالوھاب 2108701 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

حسن عبدالرحیم الثانویة الفنیة بنات 2004/01/07 فرج كمال عیاد عیاد 657154 كفـءكفـء192009/11/20 أمین مكتبة

ھلیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 لورانس لویز شاكر غالى 2104352 كفـءكفـء202011/03/01 أمین مكتبة

السلطانى االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 دمحم رجب محمود رجب 2108341 كفـءكفـء212011/01/01 أمین مكتبة

جبل النور االعدادیة المشتركة 2011/07/14 دمحم رمضان منتصر عبدالباسط 2183788 كفـءكفـء222011/07/14 أمین مكتبة

بنى أحمد االعدادیة 2011/07/01 دمحم سلیمان عبداللھى سلیمان 2253504 كفـءكفـء232011/07/14 أمین مكتبة

القدس الشریف االعدادیھ 2011/03/07 دمحم سید دمحم عبدالقوى 2097667 كفـءكفـء242011/03/07 أمین مكتبة

الشھید دمحم سید اإلبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم عادل عبدالعظیم دمحم 2101709 كفـءكفـء252011/01/01 أمین مكتبة

صفط راشین بنات 2011/07/01 محمود احمد یسن عباس 2101346 كفـءكفـء262011/07/14 أمین مكتبة

طوة بنات االبتدائیة 2011/07/01 محمود سعد دمحم سعد 2124462 كفـءكفـء272011/07/01 أمین مكتبة

منیل موسى االبتدائیة بنات 2011/03/01 مصطفى زین العابدین شكرى احمد 2124428 كفـءكفـء282011/03/07 أمین مكتبة

رزقة المشارقة االعدادیة م 2011/07/01 مصطفى عبدالنبى طھ عباس 2101049 كفـءكفـء292011/07/14 أمین مكتبة

الشھید احمد صفوت االبتدائیة 2011/03/01 منى مصطفى حسن احمد 2122060 كفـءكفـء302011/03/01 أمین مكتبة

زاویة الناویة 2009/07/01 مھا طھ سعد عبداللطیف 2120446 كفـءكفـء312011/07/14 أمین مكتبة

على كیالنى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ناھد دمحم عبده عبدالرحمن 2099518 كفـءكفـء322011/03/01 أمین مكتبة

فابریقة ببا بنین 2011/03/01 نجالء احمد مبروك خلف 2096818 كفـءكفـء332011/03/01 أمین مكتبة

نزلة الشریف 2009/03/07 نشأت على عبدهللا على 2121162 كفـءكفـء342011/03/07 أمین مكتبة
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االتحاد للبنین ببا 2011/07/01 ھیام سید دمحم حسن 2268041 كفـءكفـء352011/07/14 أمین مكتبة

كفر منصور 1984/12/01 محروس زاھر علي اسماعیل 666298 كفـءكفـء362010/11/29 أخصائى صحافة واعالم أول  أ

الضباعنة المشتركة 1984/12/01 نادیة قرني اسماعیل احمد 666136 كفـءكفـء372009/01/29 أخصائى صحافة واعالم أول

منیل موسى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء خلیل دمحم فرغلى 2273749 كفـءكفـء382011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

بنى ماضى االعدادیة بنات 2011/07/01 رشا دمحم عیسى عبداللطیف 2391059 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

واصف غالى 2011/07/01 شیماء عبدالمغنى عبداللطیف أحمد 2261929 كفـءكفـء402011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2009/07/01 دمحم ربیع دمحم احمد 2267802 كفـءكفـء412011/01/01 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 منى رمضان أحمد على 2261927 كفـءكفـء422011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

ابراھیم دمحم مبروك االعدادیة ب 2009/07/01 وسام مفید عبدالسالم السید 2267597 كفـءكفـء432011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید الوضاح ابو جبل بنات 2011/07/01 یوسف   جابر ایوب ھاشم 2326501 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

فصول طوة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ابتسام دمحم جمعھ ابراھیم 2095530 كفـءكفـء452011/07/14 أخصائى نفسى

الشھید دمحم عبد الباسط بدوى 2011/07/01 أحمد  نادى دمحم مصطفى 2267799 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى نفسى

سدس االعدادیة بنات 2011/03/01 اسماء ابراھیم دمحم عبدالفضیل 2107228 كفـءكفـء472011/03/01 أخصائى نفسى

طحا البیشة المشتركة 2011/07/01 أسماء جوده فراج عبدالجواد 2124411 كفـءكفـء482011/07/14 أخصائى نفسى

فصول كفر منصور 2011/07/01 اسماء عادل یسن عبد المطلب 2280521 كفـءكفـء492011/07/14 أخصائى نفسى

الشھید فؤاد نصر ھندى للبنات 2011/07/01 أسماء على یحى على 2267586 كفـءكفـء502011/07/14 أخصائى نفسى

النصر للبنات 2011/07/01 أمیره حسین عبدهللا عثمان 2267588 كفـءكفـء512011/07/14 أخصائى نفسى
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بنى عوض 2008/07/01 إیناس على آدم عبدهللا 2261919 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

البرانقة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 خلیل خلیل دمحم خلیل 2394852 كفـءكفـء532011/01/01 أخصائى نفسى

ابراھیم دمحم مبروك االعدادیة ب 2009/07/01 دینا زین العابدین مجاور  بریك 2063333 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

طحا البیشة المشتركة 2011/03/01 سامیھ بكرى ابواللیل اسماعیل 2124410 كفـءكفـء552011/03/07 أخصائى نفسى

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/07/01 سلوي دمحم حسن عبد الوھاب 2400546 كفـءكفـء562011/01/01 أخصائى نفسى

صفط راشین بنات 2011/07/01 عبیر میاز دمحم میاز 2104663 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى نفسى

الجالء للبنات 2011/03/01 عزه كمال عطیھ على 2092841 كفـءكفـء582011/03/07 أخصائى نفسى

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/07/14 فاطمھ عصمت احمد ھریدى 2107232 كفـءكفـء592011/07/14 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/07/01 مروه محمود احمد حسن 2100602 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى نفسى

بنى أحمد االعدادیة 2009/07/14 مصطفى معوض احمد فرج 2191271 كفـءكفـء612011/07/14 أخصائى نفسى

بنى ماضى االبتدائیة بنات 2009/03/01 منى احمد على صالح 2122074 كفـءكفـء622011/03/01 أخصائى نفسى

الشھید الوضاح ابو جبل بنات 2011/07/01 مى دمحم متولى محمود 2127793 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

رزقة المشارقة االبتدائیة 2011/07/01 نجوى صالح على دمحم 2124421 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى نفسى

االصالح للبنین 2009/07/14 نھى دمحم ابراھیم عیسى 2392105 كفـءكفـء652011/07/14 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2009/07/01 ھالھ سید ریاض خلیفھ 2107230 كفـءكفـء662011/01/01 أخصائى نفسى

بنى ماضى االعدادیة بنات 2011/03/01 ھناء حمدى عبدالعزیز متولى 2099196 كفـءكفـء672011/03/01 أخصائى نفسى

ببا الثانویة الفنیة بنات 1994/07/11 صباح حسن سید دسوقى 666763 كفـءكفـء682009/01/27 أخصائى اجتماعى أول
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فصول طوة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم عبدالمنعم ابراھیم دمحم 1535765 كفـءكفـء692011/07/14 أخصائى اجتماعى

نزلة الزاویة المشتركھ 2011/07/01 ابو ھشیمة سالم احمد احمد 654827 كفـءكفـء702011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال العجاردة 2011/03/01 إجالل حنفى محمود طھ 2108692 كفـءكفـء712011/03/07 أخصائى اجتماعى

عبد اللة دمحم مبروك االبتدائیة 2011/07/01 احسان علي احمد ابراھیم 2400574 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال نزلة الزاویة المشتركة القدیمة 2011/07/01 احسان دمحم احمد حسانین 2279757 كفـءكفـء732011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى ماضى االبتدائیة بنین 2011/07/01 احالم دمحم محمود عبد الجواد 665329 كفـءكفـء742011/07/14 أخصائى اجتماعى

سلیم جابر 2011/07/01 احمد معوض جمعھ معوض 2099503 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى اجتماعى

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنین 2011/07/01 اسماء حسن ابراھیم جوده 2387136 كفـءكفـء762011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال زاویة الناویة 2011/03/01 أسماء سعید شحاتھ عباس 2124507 كفـءكفـء772011/03/07 أخصائى اجتماعى

الجالء للبنات 2011/07/01 أسماء عبدالجواد جوده أحمد 2124423 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى اجتماعى

طرشوب بنین 2011/07/01 اسماء عبدالھادى عویس عبدالحمید 2388882 كفـءكفـء792011/07/14 أخصائى اجتماعى

١سدس بنات  2011/03/01 اسماء على سید جوده 2099224 كفـءكفـء802011/03/07 أخصائى اجتماعى

السالم للبنین 2011/07/01 أسماء محمود دمحم حسن 2282759 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى اجتماعى

ماركو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أشرف جمال محمود جوھر 2108702 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى عقبة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 أشرف ولیم عبدهللا سلیمان 2100100 كفـءكفـء832011/01/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال السلطانى االعدادیھ 2008/07/01 آالء مختار عویس محمود 2361245 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال صفط راشین االبتدائیة 2011/07/01 الشیماء أحمد حسین على 2132999 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى اجتماعى
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كفر ناصر للبنین 2011/07/01 أم ھاشم فتحى عبدالوھاب مرسى 2098141 كفـءكفـء862011/07/14 أخصائى اجتماعى

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنات 2011/07/01 آمال احمد حسن عبداللطیف 2104573 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الشھید قرنى كمال قرنى 2009/07/01 امال كامل على عیسى 2398491 كفـءكفـء882011/01/01 أخصائى اجتماعى

كفر ناصر بنات 2011/07/01 آمال دمحم عوض هللا إبراھیم 2098143 كفـءكفـء892011/07/14 أخصائى اجتماعى

ھلیة المشتركة 2011/07/01 امال یسى معوض تادرس 669648 كفـءكفـء902011/07/14 أخصائى اجتماعى

ھربشنت المشتركة 2011/07/14 أمانى عبدالنبى مبروك عبدالوھاب 2230831 كفـءكفـء912011/07/14 أخصائى اجتماعى

شوقى دمحم احمد االبتدائیة 2011/07/01 أماني دمحم أنور سید احمد 667193 كفـءكفـء922011/07/14 أخصائى اجتماعى

قمبش المجمعھ بنین 2009/07/01 امل طلعت محمود جمعھ 2273748 كفـءكفـء932011/01/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الثوره 2011/07/01 أمل على عبدالمجید ھریدى 2120455 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عبد الستار الفقاعى 2011/07/01 امیرة راضى محمود عبدالجواد 2397847 كفـءكفـء952011/07/14 أخصائى اجتماعى

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/07/01 امیرة نادى عبد المسیح عبد المالك 1563818 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2009/03/01 أمیره على دمحم احمد 2100183 كفـءكفـء972011/03/07 أخصائى اجتماعى

مالحیة العجاردة المشتركة 2011/07/01 ایمان امام قرنى احمد 2125907 كفـءكفـء982011/07/14 أخصائى اجتماعى

ھلیة المجمعھ 2011/07/01 إیمان جمال سالمھ مھنى 2280478 كفـءكفـء992011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال احمد شدید بنات 2011/07/01 إیمان حسنى عبدالعظیم عبدالصمد 2121142 كفـءكفـء1002011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الشریف االبتدائیة 2011/07/01 ایمان سید سعید زاید 2133998 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى اجتماعى

فابریقة ببا بنین 2011/07/01 ایمن نجیب نصیف حنا 2285448 كفـءكفـء1022011/07/14 أخصائى اجتماعى
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ح. ریاض اطفال طنسا س  2011/07/01 بسمھ طھ محمود دمحم 2268150 كفـءكفـء1032011/07/14 أخصائى اجتماعى

جبل النور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 بكرى عاشور بكرى حسین 2183791 كفـءكفـء1042011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید بدیر فتحى دمحم عبد العزیز 2011/03/01 تغرید احمد عبدالحفیظ عبدهللا 2104312 كفـءكفـء1052011/03/07 أخصائى اجتماعى

منیة الجید 2011/07/01 تھانى احمد رمضان عباس 2104578 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عبداللة مبروك 2011/07/01 ثناء حسن عبدالعزیز دمحم 2104555 كفـءكفـء1072011/07/14 أخصائى اجتماعى

قمبش المجمعھ بنین 2011/03/01 ثناء عبدالحمید احمد یوسف 2104268 كفـءكفـء1082011/03/01 أخصائى اجتماعى

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/07/01 جمال دمحم على دمحم 2101780 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم سید اإلبتدائیة بنین 2009/07/01 حنان رفعت شفیق عبدالعزیز 2267059 كفـءكفـء1102011/07/01 أخصائى اجتماعى

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/07/01 حنان محمود سید عبد الجواد 2400527 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى اجتماعى

على كیالنى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 خلف صالح كامل عبد الناصر 669836 كفـءكفـء1122011/07/14 أخصائى اجتماعى

الضباعنة المشتركة 2011/03/01 خیرى دمحم عبدالحكیم دمحم 2102833 كفـءكفـء1132011/03/07 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات دالیا دمحم نبیل عیسى موسى 2190065 كفـءكفـء1142011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال ھربشنت بنین 2011/07/01 دعاء دمحم عبدالمنعم محمود 2104481 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى اجتماعى

جمال عالم االبتدائیة 2011/07/01 دعاء یونس ابوسریع ابوالسعود 2085272 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى اجتماعى

طوة بنین 2009/07/01 رباب رویعي عباس علي 2104958 كفـءكفـء1172011/03/07 أخصائى اجتماعى

حضانة الشھید فؤاد نصر ھندى 2011/03/01 رحاب مصطفى عبدالمقصود دمحم 2108080 كفـءكفـء1182011/03/01 أخصائى اجتماعى

االصالح للبنین 2011/03/01 رشا سعد فوزى میخائیل 2099227 كفـءكفـء1192011/03/01 أخصائى اجتماعى
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ریاض اطفال بنى ھاشم 2009/07/01 رشا فكرى دمحم عبداللطیف 2283051 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى اجتماعى

قمبش المجمعھ بنین 2009/07/01 رشا دمحم احمد عبدالجواد 2273747 كفـءكفـء1212011/01/01 أخصائى اجتماعى

بنى عوض اإلعدادیة المشتركھ 2011/07/01 زینب عبدالكریم عیسى موسى 2281118 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى اجتماعى

االمیر احمد شدید 2011/07/01 ساره احمد عبدالحمید دمحم 2279747 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات ساره یحى عبدالقادر احمد 2121280 كفـءكفـء1242011/07/01 أخصائى اجتماعى

صفط راشین االبتدائیة بنات 2011/07/01 سعاد فوزى سید عباس 1547079 كفـءكفـء1252011/07/04 أخصائى اجتماعى

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنین 2011/07/01 سعدیھ صالح طھ دمحم 2114862 كفـءكفـء1262011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجالء للبنات 2009/03/01 سلوى على عبدالمجید ھریدى 2100144 كفـءكفـء1272011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر ناصر بنات 2011/07/01 سھیر دمحم رزق دمحم 2098146 كفـءكفـء1282011/07/14 أخصائى اجتماعى

مدحت مكى ع بنین 2011/07/01 سید سعد جوده ھیبھ 2132897 كفـءكفـء1292011/07/14 أخصائى اجتماعى

فابریقة ببا بنین 2011/07/01 شرین مصطفى دمحم عبد الجواد 2379974 كفـءكفـء1302011/07/14 أخصائى اجتماعى

طوة بنین 2011/07/01 شعبان عید عبدالعظیم عزب 2114859 كفـءكفـء1312011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید الوضاح ابو جبل بنات 2011/03/01 شیماء  عبدالتواب محمود سید 2123776 كفـءكفـء1322011/03/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عزبة حكیم 2011/07/01 شیماء احمد احمد اسماعیل 2400601 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى اجتماعى

ببا التجاریھ المشتركة 2011/07/01 شیماء البدوى على دمحم 2102834 كفـءكفـء1342011/07/14 أخصائى اجتماعى

ببا الحدیثة 2011/07/01 شیماء عزب مطیع عبد التواب 1559137 كفـءكفـء1352011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى ماضى االبتدائیة بنین 2011/07/01 شیماء قطب دمحم حسن 2399424 كفـءكفـء1362011/07/01 أخصائى اجتماعى
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سدس الثانویھ المشتركھ 2011/07/14 شیماء مصطفى عبدالعظیم عبداللطیف 2397830 كفـءكفـء1372011/07/14 أخصائى اجتماعى

ابراھیم دمحم مبروك االعدادیة ب 2011/03/01 صفاء حسن عبد العزیز دمحم 669692 كفـءكفـء1382011/03/07 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال بنى مؤمنة الجدیدة  2011/07/01 عبلھ ھنداوى عبدالسالم توفیق 2124415 كفـءكفـء1392011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 عبیر احمد انور طھ 2124370 كفـءكفـء1402011/03/01 أخصائى اجتماعى

فابریقة ببا بنین 2011/03/01 عبیر جمیل سید عبدالعال 667033 كفـءكفـء1412011/03/01 أخصائى اجتماعى

طرشوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عزه خلیل ابراھیم دمحم 2102848 كفـءكفـء1422011/07/14 أخصائى اجتماعى

جزیرة ببا 2011/07/01 عمرو شعبان دمحم عبدهللا 2122990 كفـءكفـء1432011/07/14 أخصائى اجتماعى

ببا الرسمیھ للغات ع 2011/03/01 غاده ریاض حسن عزب 2121258 كفـءكفـء1442011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال غیاضة الغربیة بنات 2008/07/01 فاطمھ حسن ایوب حسن 2120460 كفـءكفـء1452011/07/01 أخصائى اجتماعى

منیل موسى االبتدائیة بنات 2011/03/01 فاطمھ حمدى سید دمحم 2123010 كفـءكفـء1462011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/07/01 فاطمھ على لمعى على 2270944 كفـءكفـء1472011/07/14 أخصائى اجتماعى

السلطانى 2011/07/01 كریمھ جابر عبدالعزیز شلبى 2099442 كفـءكفـء1482011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بنى قاسم 2011/07/01 ماري نادي كامل یوسف 2400559 كفـءكفـء1492011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى ماضى  االعدادیة للبنین 2011/07/01 دمحم احمد وحیده دمحم 2106642 كفـءكفـء1502011/07/14 أخصائى اجتماعى

نزلة على كیالنى 2011/07/01 دمحم جابر خلیل راشد 2104339 كفـءكفـء1512011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر نزالوى االعدادیة 2011/07/01 مرفت جمعة تھامى بكرى 1545593 كفـءكفـء1522011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال مدرسھ الجالء 2011/07/01 مروه طھ محمود دمحم 2108479 كفـءكفـء1532011/07/01 أخصائى اجتماعى
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الثوره االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروه عزت ابراھیم عبدهللا 2153226 كفـءكفـء1542011/07/01 أخصائى اجتماعى

االصالح للبنین 2011/07/01 مریم حبیب صلیب مرقص 2101801 كفـءكفـء1552011/07/14 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2008/07/01 منال نبیل سید عرابى 2269411 كفـءكفـء1562011/07/14 أخصائى اجتماعى

واصف غالى 2011/07/01 منى درویش عویس سلیمان 2098170 كفـءكفـء1572011/07/14 أخصائى اجتماعى

قمبش المجمعة للبنات 2011/07/01 منى فاروق عبدالعزیز احمد 2101788 كفـءكفـء1582011/07/14 أخصائى اجتماعى

نزلة الشریف 2011/03/01 منى فتحى ابراھیم عبد العزیز 1548323 كفـءكفـء1592011/03/07 أخصائى اجتماعى

احمد امام عبدالعزیز ع 2011/07/01 منى فرج عبدالعظیم  احمد 2099202 كفـءكفـء1602011/07/14 أخصائى اجتماعى

جزیرة ببا 2011/07/01 منى دمحم احمد دمحم 2095540 كفـءكفـء1612011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/07/01 منى ممدوح كمال عبدهللا 1546019 كفـءكفـء1622011/07/14 أخصائى اجتماعى

ام الجنازیر االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 نادیھ أبوزید توفیق أبوزید 2256720 كفـءكفـء1632011/07/01 أخصائى اجتماعى

مالحیة العجاردة المشتركة 2011/07/01 نادیھ على كامل سلیمان 2127715 كفـءكفـء1642011/03/01 أخصائى اجتماعى

بنى مؤمنة 2009/07/01 نجالء فتحى عبدالحمید دمحم 2158383 كفـءكفـء1652011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابراھیم دمحم مبروك االعدادیة ب 2009/07/01 نجالء فتحى قرنى دمحم 2120598 كفـءكفـء1662011/01/01 أخصائى اجتماعى

مالحیة العجاردة المشتركة 2009/03/01 نجالء دمحم عید عبدالعال 2123774 كفـءكفـء1672011/03/01 أخصائى اجتماعى

طحا البیشة المشتركة 2011/07/01 نعمات ابراھیم  ھاشم طھ 2098121 كفـءكفـء1682011/07/14 أخصائى اجتماعى

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنات 2011/07/01 نعمھ على دمحم عواد 2100193 كفـءكفـء1692011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد صفوت االبتدائیة 2011/03/01 نھلھ احمد مبروك حسن 2100598 كفـءكفـء1702011/03/01 أخصائى اجتماعى
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

فابریقة ببا بنات 2011/07/01 نورا دمحم حسن عبد العظیم 2400592 كفـءكفـء1712011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال ھلیة المشتركة 2011/03/01 ھالھ رأفت دمحم بدر 2104561 كفـءكفـء1722011/03/01 أخصائى اجتماعى

السلطانى 2011/07/01 ھالھ عبدالحمید سید دمحم 2267064 كفـءكفـء1732011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الشھید دمحم سید االبتدائیة بنین 2011/07/14 ھبھ احمد على احمد 2268145 كفـءكفـء1742011/07/14 أخصائى اجتماعى

طحا البیشة المشتركة 2011/07/01 ھبھ بغدادى عقل عقل 2101771 كفـءكفـء1752011/07/14 أخصائى اجتماعى

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/07/01 ھبھ دمحم عبدالعظیم وزیر 2280499 كفـءكفـء1762011/07/01 أخصائى اجتماعى

السعید صیاح االبتدائیة.ریاض اطفال د 2008/10/01 ھدى سلیم محمود أحمد 2259439 كفـءكفـء1772011/03/07 أخصائى اجتماعى

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 ھدى محفوظ یوسف امین 2124350 كفـءكفـء1782011/03/07 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2009/07/01 ھناء احمد حلمى مكرم هللا مكرم هللا 667743 كفـءكفـء1792011/07/01 أخصائى اجتماعى

بنى عوض 2008/07/01 ھناء حسن عابدین دمحم 666965 كفـءكفـء1802011/07/01 أخصائى اجتماعى

منیل موسى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھناء نادى فاضل منصور 2080063 كفـءكفـء1812011/07/14 أخصائى اجتماعى

مالحیة سعید جعفر االبتدائیة 2011/07/01 ھند عبدالحافظ عبدالعظیم شلقامى 666697 كفـءكفـء1822011/07/14 أخصائى اجتماعى

صفط راشین بنات 2009/07/01 ھیام دقدق عبدالعال دمحم 2104664 كفـءكفـء1832011/07/01 أخصائى اجتماعى

ھلیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھیام رأفت دمحم بدر 2104559 كفـءكفـء1842011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال فابریقة بباالمشتركة 2011/07/01 وسام فوزى عبدالعلیم  محمود 2104337 كفـءكفـء1852011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى مؤمنة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وفاء عابدین تمام دمحم 2391262 كفـءكفـء1862011/07/14 أخصائى اجتماعى

مدحت مكى ع بنین 2011/07/01 وفاء دمحم كامل عبد اللطیف 669700 كفـءكفـء1872011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

ابو شربان 2011/07/01 یمنى عبدالرحمن عبدالوھاب دمحم 2107225 كفـءكفـء1882011/07/14 أخصائى اجتماعى

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 1993/09/01 سامى ابراھیم زكى فرج 1647057 كفـءكفـء1892010/07/01 معلم أول أ

ببا الثانویھ المشتركھ 1991/09/01 سید خمیس دمحم خمیس 665370 كفـءكفـء1902009/01/28 معلم أول أ

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 1991/09/01 شریف احمد عبد الوھاب شمس الدین 664543 كفـءكفـء1912009/01/28 معلم أول أ

ببا الثانویة الفنیة بنات 1985/09/01 مجدى عمر عبد الباقى عكاشھ 665885 كفـءكفـء1922009/01/28 معلم أول أ

السعید احمد صباح االبتدائیة. د 1994/09/01 أحمد عزت أحمد عبد السمیع 1814144 كفـءكفـء1932009/01/29 معلم أول

سلیم جابر 1986/11/01 جابر امین حنا صلیب 668041 كفـءكفـء1942009/09/28 معلم أول

ابو بكر نزالوى االعدادیة 1997/09/01 خالد بسیوني طة خالد 667274 كفـءكفـء1952009/01/29 معلم أول

طرشوب بنین 2000/09/19 خیر هللا كمال ابو بكر عبد هللا 667771 كفـءكفـء1962012/06/04 ماجیستیرمعلم أول

المنشیة القبلیة الجدیدة االبتدائیة 1998/11/26 سعدیة شعبان احمد مصطفي 668131 كفـءكفـء1972009/07/01 معلم أول

حسن عبدالرحیم الثانویة الفنیة بنات 1992/09/01 شعبان دمحم عبد العزیز حسین 668188 كفـءكفـء1982010/02/15 معلم أول

غیاضة الشرقیة 1994/09/01 عاطف عبد المنعم عبد السید فانوس 1623862 كفـءكفـء1992009/01/28 معلم أول

فصول نزلة الزاویة 1994/09/15 عبد الحمید عویس عبد الحفیظ عبد المجید 664435 كفـءكفـء2002009/11/03 معلم أول

كفر ناصر للبنین 1998/11/26 محمود فتحى محمود دمحم 665699 كفـءكفـء2012009/01/01 معلم أول

منیل موسى االعدادیة المشتركة 1992/09/01 مصطفى وزیر على مبروك 665622 كفـءكفـء2022009/01/28 معلم أول

فابریقة ببا بنات 1998/11/26 یاسر احمد على دمحم 668808 كفـءكفـء2032009/01/28 معلم أول

بنى عوض 2011/03/01 ابتسام جودة مبروك احمد 666734 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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ببا الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 ابتسام حسین طھ عویس 1601593 كفـءكفـء2052011/03/07 معلم

كفر ناصر بنات 2011/03/01 ابتسام عبد العاطى محمود حسین 664516 كفـءكفـء2062011/03/01 معلم

سدس االعدادیة بنات 2011/03/01 ابتسام عبدالجید عبدالقوى مقیدم 2132963 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

فصول كفر منصور 2011/07/01 ابتسام دمحم ابراھیم دمحم 669451 كفـءكفـء2082011/07/14 معلم

الضباعنة المشتركة 2011/03/01 ابتسام دمحم شاكر احمد 668982 كفـءكفـء2092011/03/07 معلم

ریاض اطفال ام المؤمنین بنین 2009/03/01 ابتسام ندا حمدى توفیق 2134000 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

ریاض اطفال قمبش المجمعة بنین 2011/07/01 ابتھال كمال احمد عبدالجواد 2280278 كفـءكفـء2112011/07/14 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 ابراھیم ربیع على متولى 2102842 كفـءكفـء2122011/03/01 معلم

كفر جمعھ االعدادیھ 2011/07/01 ابراھیم شلقامى ابراھیم بركات 2273528 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/03/01 ابراھیم دمحم سید احمد عبد العال 658692 كفـءكفـء2142011/03/01 معلم

النصر للبنات 2011/03/01 ابو السعود نعیم ابو السعود بدوى 1547080 كفـءكفـء2152011/03/07 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/03/01 أبوبكر دمحم محمود دمحم 2100107 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

فصول عبد الستار الفقاعى االعدادیة 2011/07/14 احالم فكرى شاكر یعقوب 2124508 كفـءكفـء2172011/07/14 معلم

صفط راشین بنین 2011/03/01 احمد امین فضل ابوزید 2050893 كفـءكفـء2182011/03/01 معلم

عبد اللة دمحم مبروك االبتدائیة 2011/03/01 احمد جمال احمد طلب 2128088 كفـءكفـء2192011/03/07 معلم

البرانقة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد زین العابدین جوده ھیبھ 2099783 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

ام الجنازیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أحمد سالم سید أحمد 2116366 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

جبل النور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد سعد احمد محمود 2394373 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/03/01 احمد سید سید دمحم 2095678 كفـءكفـء2232011/03/01 معلم

بنى ھاشم االبتدائیة 2011/07/01 احمد شاكر عبدالمنعم شاكر 2104341 كفـءكفـء2242011/07/01 معلم

قمبش المجمعھ بنین 2011/03/01 احمد شریف مصطفى احمد 2144374 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

نزلة على كیالنى 2011/03/01 احمد شعبان قاسم احمد 667538 كفـءكفـء2262011/03/01 معلم

صالح قندیل بنین 2011/03/07 أحمد عبد الباسط عبد الوھاب احمد 673665 كفـءكفـء2272011/03/07 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/06/01 احمد عبد العال توفیق عبد المعبود 2126553 كفـءكفـء2282011/07/14 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 أحمد عزت عبدالسمیع كریم 2124391 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

ھلیة المجمعھ 2011/03/01 احمد عصمت دمحم زیدان 671724 كفـءكفـء2302011/03/07 معلم

منیة الجید االعدادیة 2011/03/01 احمد على سید على 2101707 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

القدس الشریف االعدادیھ 2011/03/07 احمد على عبدالحفیظ على 2099789 كفـءكفـء2322011/03/07 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 احمد فتحى احمد حسین 665762 كفـءكفـء2332011/01/01 معلم

طنسا اإلبتدائیة بنات 2011/03/07 أحمد فتحى على حسن 2261923 كفـءكفـء2342011/03/07 معلم

منیة الجید 2011/07/01 احمد فتحى على عبدالمعطى 2104708 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

السلطانى 2011/03/01 احمد فتحى نصر فارس 2132917 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

جبل النور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد متولى احمد عثمان 2125796 كفـءكفـء2372011/03/07 معلم

طحا البیشة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم بكرى محمود 2104506 كفـءكفـء2382011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سلیم جابر 2011/03/01 احمد دمحم عبد العزیز دمحم 2086392 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

جعفر بن ابى طالب 2011/03/01 احمد دمحم عبدالعال عبداللھى 2106629 كفـءكفـء2402011/03/07 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/03/01 احمد دمحم فراج صالح 2091731 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 2011/03/01 احمد دمحم قرنى دمحم 673686 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 احمد دمحم مصطفى كامل الدیرى 2101716 كفـءكفـء2432011/03/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/03/01 احمد محمود حسن دمحم 668980 كفـءكفـء2442011/03/07 معلم

حسن عبدالرحیم الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 أحمد مصطفى النحاس بدوى 2256724 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 احمد مصطفى طھ على 1603612 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

فصول غیاضة الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 احمد مصطفى دمحم حبیب 2282464 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 2011/03/01 أحمد نادى حمیده دمحم 2101717 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

فصول غیاضة الشرقیة االعدادیة 2011/03/01 احمد یاسین طھ عبدالصمد 1633146 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

االمام 2011/03/01 احمد یحى زین العابدین یوسف 2167213 كفـءكفـء2502011/03/07 معلم

نزلة الشریف 2011/03/01 اروى دمحم ابو المكارم دمحم 1548268 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

الشھید دمحم سید اإلبتدائیة بنین 2011/03/01 ارینى جید غطاس ایوب 1559119 كفـءكفـء2522011/03/07 معلم

الثوره االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسامة ابو العال علي ابو العال 673272 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

البرانقة بنات 2011/03/01 اسامھ احمد ازداشیر عبد الوھاب 666713 كفـءكفـء2542011/03/07 معلم

السلطانى االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 اسامھ رمضان جوده عبد العظیم 2398552 كفـءكفـء2552011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر جمعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسامھ دمحم عثمان دمحم 2120593 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

بنى عقبة 2011/03/01 إسحق سمیر حكیم یوسف 2188266 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/03/01 اسراء عبدالمقصود عبدالحكیم فواز 2096108 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

االمیر احمد شدید 2011/03/07 اسعد منیر اسعد جرجس 673685 كفـءكفـء2592011/03/07 معلم

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/03/01 اسالم سید عبد العظیم غیتھ 673873 كفـءكفـء2602011/03/07 معلم

بنى عوض 2011/03/01 اسماء احمد دسوقى عبدالمطلب 666739 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

طرشوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء احمد دمحم احمد 2124470 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

منیل موسـى المشتركة 2011/03/01 اسماء احمد دمحم خلیل 2104340 كفـءكفـء2642011/03/01 معلم

كیر- ابوشربان الجدیدة بنات االبتدائیة  2011/03/01 اسماء جمال حسن سید 1616509 كفـءكفـء2652011/03/07 معلم

الشھید دمحم عبد الباسط بدوى 2011/03/01 اسماء جمعھ حسان دمحم 1542444 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

ح. ریاض اطفال طنسا س  2009/03/01 اسماء حجازى عبدالسالم عبدالجواد 2104443 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

منیل موسـى المشتركة 2011/03/01 أسماء حسن جوده حسن 2114858 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

ببا الرسمیھ للغات ع 2011/03/01 أسماء حسن حسین زكى 2104367 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

الضباعنة المشتركة 2011/03/01 أسماء حسن عبد هللا حسن 1543625 كفـءكفـء2702011/03/07 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/07/01 اسماء حسن مراد قندیل 2092843 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

الشھید الوضاح ابو جبل بنات 2011/03/01 اسماء حسنى طھ سید 2140561 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم

سدس االعدادیة بنات 2011/03/01 اسماء حسین ریاض دمحم 2107229 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 أسماء حنفى شعبان دمحم 2124537 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

ریاض اطفال الضباعنة 2011/07/01 اسماء ربیع یحیا عبد العزیز 2100099 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

الجالء للبنات 2011/03/01 اسماء رمضان مجاھد محمود 2085339 كفـءكفـء2762011/03/07 معلم

بنى ماضى االعدادیة بنات 2011/03/01 اسماء زكى دمحم نصر 2099199 كفـءكفـء2772011/03/07 معلم

غیاضة الغربیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسماء سلیم عبدالحفیظ صالح 2120611 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

ریاض اطفال احمد شدید بنات 2011/03/01 اسماء سمیر سید ابراھیم 1556158 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

ریاض اطفال بنى قاسم 2011/07/01 اسماء صالح دمحم صالح 2104294 كفـءكفـء2802011/07/14 معلم

ھلیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء عبدالعال بكرى عبدالعال 2101910 كفـءكفـء2812011/03/01 معلم

روضھ الدكتور ھشام رافت 2011/03/01 أسماء عبدهللا محروس عبدهللا 2104479 كفـءكفـء2822011/03/07 معلم

فابریقة ببا بنین 2011/03/01 اسماء عبدالمعتمد احمد على 667167 كفـءكفـء2832011/03/01 معلم

ببا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 اسماء على احمد دمحم 2096820 كفـءكفـء2842011/07/14 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 اسماء على عزب عثمان 2124535 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

االصالح للبنین 2011/03/01 اسماء فتحى احمد حسین 2095546 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

االصالح للبنین 2011/03/01 اسماء فتحى عبد هللا توفیق 1542435 كفـءكفـء2872011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشریف االبتدائیة 2011/03/01 أسماء كمال عقل عقل 2123786 كفـءكفـء2882011/03/01 معلم

ام الجنازیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء دمحم احمد ابراھیم 665282 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم

ابو شربان 2011/03/01 اسماء دمحم فرید دمحم 667813 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

ھلیة المجمعھ 2011/03/07 اسماء دمحم فھمى عبد اللطیف 2083330 كفـءكفـء2912011/03/07 معلم

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/03/01 اسماء محمود دمحم عطوة 667530 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

ریاض فجر الطفولھ 2011/03/01 أسماء مرسى مرعى عویس 2104646 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

طنسا االعدادیة بنات 2011/03/01 أسماء مصطفى دمحم سید 2101719 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

كفر جمعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 إقبال احمد محمود عبدالجواد 2120590 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/07/01 إكرام رضا عبدالمنعم عبدالسالم 2258838 كفـءكفـء2962011/07/14 معلم

قمبش الثانویة المشتركة 2011/07/01 الحسناء مدحت عبدالغنى سلیمان 2099533 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

فصول طوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 الشیماء  سمیر دمحم سالم 2191201 كفـءكفـء2982011/03/07 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 الشیماء عرفان دمحم على 2095535 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

الجالء للبنات 2009/03/01 الشیماء دمحم محمود احمد 2116248 كفـءكفـء3002011/03/01 معلم

الشھید احمد صفوت االبتدائیة 2011/03/01 الماظ دمحم عثمان ابراھیم 669687 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

طحا البیشة المشتركة 2011/03/01 ام ھاشم دمحم عبد المقصود حمیدة 1616514 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

فابریقة ببا بنین 2011/03/01 امال عبد المطلب دمحم حسن 1616506 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

ھلیة المجمعھ 2011/03/01 امال دمحم حسین علوانى 665315 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

بنى قاسم االبتدائیة للبنات 2011/03/01 إمام حسنى ھاشم بركات 2132912 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

رزقة المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 امانى جابر احمد حسن 666726 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم

طنسا اإلبتدائیة بنات 2011/03/01 امانى حسن دمحم دمحم 2131345 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال االمیر احمد شدید 2011/03/01 أمانى سمیر سید ابراھیم 2120603 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

ریاض فجر الطفولھ 2011/03/01 أمانى طھ كامل عبود 2100197 كفـءكفـء3092011/03/01 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 أمانى على ادم عبدهللا 667197 كفـءكفـء3102011/01/07 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/03/01 أمانى عید على دمحم 2101895 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات امانى فولى سید احمد 2099541 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

ریاض اطفال غیاضة الغربیة بنات 2011/03/01 أمانى دمحم عمران أسعد 2104726 كفـءكفـء3132011/03/01 معلم

عزبة الحكیم االبتدائیة 2011/03/01 امل احمد عبدالعزیز دمحم 667475 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/03/01 أمل زكریا عبدالعظیم سلیم 2123698 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 امل صالح دمحم السید 669685 كفـءكفـء3162011/03/07 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/03/07 امل طھ على طوسون 2101711 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

واصف غالى 2011/03/01 امل عادل مسعود اسعد 1545801 كفـءكفـء3182011/03/07 معلم

ابو بكر نزالوى االعدادیة 2011/07/01 امل عبد المقصود عبد الحمید دمحم 2400513 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

ریاض اطفال ھربشنت بنین 2011/03/01 أمل عبدالفتاح عبدالعال ابوبكر 2108112 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

قمبش المجمعة للبنات 2011/03/01 أمل عبدالمنعم یسن عبدالفتاح 2101786 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

كفر جمعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امل غالى حبیب بطرس 1616511 كفـءكفـء3222011/03/07 معلم

ریاض اطفال زاویة الناویة 2011/07/01 أمل دمحم قطب على 2104649 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم

٢ریاض اطفال بنى مؤمنة الجدیدة  2011/03/01 أمل دمحمالنبوى جمعھ على 2104486 كفـءكفـء3242011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ھربشنت المشتركة 2011/03/01 امنة ممدوح عمران اسعد 1616504 كفـءكفـء3252011/03/07 معلم

ریاض اطفال االمیر احمد شدید 2011/07/01 آمنھ یحى دمحم احمد 2104480 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابوبكر نزالوى 2011/03/01 أمنیھ عزیز على دمحم 2104492 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

احمد امام عبدالعزیز ع 2011/03/01 أمنیھ محمود عبدالرحمن دمحم 2100105 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

طرشوب الجدیدة كیر 2011/03/01 امیرة شازلى عباس شازلى 665317 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

نور الھدى 2011/03/01 أمیره فتحى على شلبى 2104491 كفـءكفـء3302011/03/01 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/07/01 أمیره دمحم مبروك متولى 2124533 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

ریاض اطفال العجاردة 2011/03/01 امیره دمحم محسن طھ دمحم 2120344 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

نزلة الشریف 2011/03/01 امیمة شعبان دمحم موسى 1548285 كفـءكفـء3332011/03/07 معلم

طوة بنات االبتدائیة 2011/03/01 امیمھ رمضان محمود دمحم 2124466 كفـءكفـء3342011/03/07 معلم

الشھید الوضاح ابو جبل بنات 2011/03/01 امیمھ على دمحم دمحم 2101769 كفـءكفـء3352011/03/01 معلم

ابو شربان 2011/03/01 امینھ حسن ابو العزم قمر 669844 كفـءكفـء3362011/03/07 معلم

طنسا االعدادیة بنات 2011/03/01 انتصار دمحم عبدالمنعم عفیفى 2106639 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

االتحاد للبنین ببا 2011/03/01 إنجى بدر حكیم غالى 1543629 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

ریاض اطفال ام الجنازیر االبتدائیة 2011/07/01 أنھار فتحى غانم عزب 2104309 كفـءكفـء3392011/07/14 معلم

السالم للبنین 2011/03/01 ایات جالل محمود دمحم 669690 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم

االصالح للبنین 2004/07/01 ایات رمضان حسین رمضان 672708 كفـءكفـء3412009/01/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات آیات على سید بدوى 2120437 كفـءكفـء3422011/03/07 معلم

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 إیمان إبراھیم شعبان إبراھیم 2104735 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

ریاض اطفال بنى احمد 2011/03/01 إیمان احمد محمود احمد 2127716 كفـءكفـء3442011/03/07 معلم

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 ایمان احمد محمود جاد الحق 2120301 كفـءكفـء3452011/03/07 معلم

فصول عبد الستار الفقاعى االعدادیة 2011/03/01 ایمان جمعة دمحم سلیمان 667529 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

عزبة الحكیم االبتدائیة 2011/03/07 ایمان خمیس ھاشم عمران 669693 كفـءكفـء3472011/03/07 معلم

الضباعنة المشتركة 2011/07/01 إیمان رمضان عزب عبداللطیف 2261918 كفـءكفـء3482011/07/14 معلم

السعید  صیاح االعدادیھ المشتركھ/د 2011/03/01 إیمان سعید محمود حسان 2128751 كفـءكفـء3492011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم سید االبتدائیة بنین 2011/03/01 إیمان سلیمان عبدالوھاب سلیمان 2124451 كفـءكفـء3502011/03/07 معلم

كفر منصور 2011/03/01 ایمان طھ دمحم طھ 669613 كفـءكفـء3512011/03/01 معلم

االصالح للبنین 2011/03/01 ایمان عبد النبى بركات عیسى 1542437 كفـءكفـء3522011/03/07 معلم

روضھ الدكتور ھشام رافت 2011/07/01 إیمان عبدهللا عبدالباقى عبدهللا 2102840 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

ریاض اطفال العجاردة 2011/07/01 إیمان عبدالنبى فتحى عبدهللا 2344571 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

الشھید أحمد دمحم عبد الرحیم 2011/03/01 إیمان عطوه دمحم احمد 2108671 كفـءكفـء3552011/03/07 معلم

صالح قندیل بنین 2011/03/01 إیمان على سعد عبدالجواد 2104468 كفـءكفـء3562011/03/07 معلم

النصر للبنات 2011/03/01 ایمان على فتح الباب حسن 667815 كفـءكفـء3572011/03/07 معلم

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/03/01 إیمان عویس دمحم حسین 2101912 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید فؤاد نصر ھندى للبنات 2011/03/01 إیمان فتحى احمد حسین 2085265 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

بنى أحمد االعدادیة 2011/03/01 ایمان فرج محمود حسن 2108696 كفـءكفـء3602011/03/07 معلم

النصر للبنات 2011/03/01 ایمان فرحات عویس سید 2120339 كفـءكفـء3612011/03/01 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنین 2011/03/01 ایمان لبیب حفنى عیسى 667096 كفـءكفـء3622011/03/07 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 ایمان متولى دمحم متولى 673690 كفـءكفـء3632011/03/07 معلم

منیل موسـى المشتركة 2011/03/01 إیمان محروس عویس سعداوى 2108063 كفـءكفـء3642011/03/07 معلم

ببا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 إیمان دمحم بكرى مأمون 2096831 كفـءكفـء3652011/07/14 معلم

الثوره االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ایمان دمحم دمحم النجریدى 1547071 كفـءكفـء3662011/03/07 معلم

ابو دخان ع م 2011/03/01 إیمان دمحم مسعود حسن 2101800 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

ھربشنت االعدادیھ بنات 2011/03/01 ایمان محمود دمحم عبد هللا 2255452 كفـءكفـء3682011/03/01 معلم

ببا الحدیثة 2011/03/01 ایمان مختار سعد حسین 1742362 كفـءكفـء3692011/03/01 معلم

قمبش االعدادیة بنین 2011/03/01 إیمان معوض مالك ایوب 2124420 كفـءكفـء3702011/03/07 معلم

طحا البیشة المشتركة 2011/03/01 ایمان ھاشم عبد العظیم دمحم 1548262 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

الشھید الوضاح ابو جبل بنات 2011/03/01 أیمن طھ جابر دمحم 2108697 كفـءكفـء3722011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم سید االبتدائیة بنین 2011/07/14 إیناس اسماعیل رضوان اسماعیل 2123783 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

ریاض اطفال بنى ماضى االبتدائیھ بنات 2009/03/01 إیناس عدلى احمد حسین 2095701 كفـءكفـء3742011/03/07 معلم

ببا الرسمیھ للغات 2011/03/01 ایناس غالب عزب عثمان 2085264 كفـءكفـء3752011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الضباعنة 2011/03/01 آیھ أحمد دمحم دمحم 2134458 كفـءكفـء3762011/03/01 معلم

فصول كفر منصور 2011/07/01 ایھاب عزیز على دمحم 2124517 كفـءكفـء3772011/07/14 معلم

ام الجنازیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 باسیمھ مرعى عبدالعزیز دمحم 666966 كفـءكفـء3782011/03/01 معلم

قمبش الثانویة المشتركة 2011/07/01 باھر احمد قرنى عبدهللا 2189767 كفـءكفـء3792011/07/14 معلم

الشھید ابو بكر نزالوى 2011/03/01 بسمة خلیل دمحم فرغلى 1543604 كفـءكفـء3802011/03/01 معلم

فصول جزیرة الفقاعى االعدادیة 2011/03/01 بسمھ حمدى حسانین حسین 2140562 كفـءكفـء3812011/03/07 معلم

ریاض اطفال منیل موسى بنات 2009/03/01 بسنت جابر على عبدالفتاح 2120348 كفـءكفـء3822011/03/07 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 بطل دمحم دمحم حسین 2083201 كفـءكفـء3832011/03/07 معلم

جمال عبد الناصر بنین 2011/03/01 بھاء الدین محمود سید دمحم 1629360 كفـءكفـء3842011/03/07 معلم

رزقة المشارقة االبتدائیة 2011/03/01 تامر اسماعیل طھ محمود 2100321 كفـءكفـء3852011/03/01 معلم

قمبش االعدادیة بنات 2011/03/01 تامر مبروك دمحم على 2099535 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنین 2011/03/01 تامر دمحم عاصم عبد المطلب دمحم 2169704 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

الشھید قرنى كمال قرنى 2011/03/07 تھامى  أحمد تھامى أحمد 2038740 كفـءكفـء3882011/03/07 معلم

سلیم جابر 2011/03/01 تھانى جالل احمد دمحم 2130700 كفـءكفـء3892011/03/07 معلم

ببا الرسمیھ للغات 2011/07/01 تھانى حسنى حسین ربیع 1543617 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

ریاض اطفال البرانقة بنین 2011/03/01 تھانى على دمحم عبدالعلیم 2104310 كفـءكفـء3912011/03/07 معلم

ھربشنت المشتركة 2011/03/01 تھانى یحى زكى شریف 666736 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال بنى احمد 2011/03/01 تیسیر عبدالكریم حسین حسن 2102841 كفـءكفـء3932011/03/07 معلم

عزبة الفقیرة االبتدائیة 2011/03/01 تیسیر دمحم احمد دمحم 673870 كفـءكفـء3942011/03/07 معلم

رزقة المشارقة االعدادیة م 2011/03/01 تیسیر دمحم عبدالتواب نصار 2120596 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/03/07 ثریا حسین عبد الوھاب دمحم 668976 كفـءكفـء3962011/03/07 معلم

طرشوب الجدیدة كیر 2011/03/01 جرجس كمال عوض برسوم 2253789 كفـءكفـء3972011/03/01 معلم

االمیر احمد شدید 2011/03/01 جمال حمدى احمد اسماعبل 673342 كفـءكفـء3982011/03/07 معلم

سدس االعدادیھ بنین 2011/07/01 جمعھ عبدالرحمن احمد جیره 2121286 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

قمبش الثانویة المشتركة 2011/01/11 جمعھ یحیى توفیق أمین 2128735 كفـءكفـء4002011/03/07 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنین 2011/03/01 جیھان صفوت عبدهللا قرنى 2101779 كفـءكفـء4012011/03/01 معلم

على كیالنى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 جیھان دمحم نجیب عبدهللا مرسى 666656 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم

بنى مؤمنة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حاتم جمعھ فاضل احمد 2133254 كفـءكفـء4032011/03/07 معلم

صفط راشین بنین 2011/03/01 حجاج محروس دمحم توفیق حجاج 2120357 كفـءكفـء4042011/03/07 معلم

ھربشنت االعدادیھ بنات 2011/07/01 حسام جمیل سلیم مبروك 2121215 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

ھلیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حسام عبد الحمید مبروك حسن 673146 كفـءكفـء4062011/03/01 معلم

قمبش المجمعھ بنین 2011/03/01 حسام لطفى عبدالقوى ذكى 2104266 كفـءكفـء4072011/03/07 معلم

بنى مؤمنة 2011/03/07 حسن سید دمحم دمحم 667812 كفـءكفـء4082011/03/07 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 2011/07/01 حسن صبیح عبدالفتاح طھ 2162112 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول كفر منصور 2011/03/01 حسن دمحم عبدالحمید طھ 2099540 كفـءكفـء4102011/03/01 معلم

١سدس بنات  2011/03/01 حفصھ عبد العزیز محمود عبد العزیز 2130331 كفـءكفـء4112011/03/07 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 حماده وھبھ جنیدى زیان 657249 كفـءكفـء4122011/03/07 معلم

كوم الصعایدة 2011/03/01 حمدان احمد عبد اللطیف عبد الھادي 657220 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

كفر جمعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حمدى عبد الحمید حسانین عبد هللا 672720 كفـءكفـء4142011/03/01 معلم

سدس الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 حمدیھ دمحم عبدهللا زھیر 2085298 كفـءكفـء4152011/03/07 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنین 2011/03/01 حنان احمد فرج احمد 666657 كفـءكفـء4162011/03/01 معلم

ح. ریاض اطفال طنسا س  2011/03/01 حنان جابر سید ابراھیم 2104280 كفـءكفـء4172011/03/07 معلم

ریاض اطفال مدرسھ الجالء 2011/03/01 حنان حسین على ابراھیم 2104272 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

غیاضة الغربیة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حنان رمضان عبد الفتاح یسن 2185543 كفـءكفـء4192011/03/07 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 حنان عطیة حسنى مصطفى 1666922 كفـءكفـء4202011/03/07 معلم

صالح قندیل بنین 2011/03/01 حنان عید عوض هللا بیومى 667245 كفـءكفـء4212011/03/01 معلم

نزلة الشریف 2011/03/07 حنان فتحى احمد موسى 2088607 كفـءكفـء4222011/03/07 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات حنان كمال الدین یسن عبدالفتاح 2121275 كفـءكفـء4232011/03/01 معلم

ریاض اطفال مدرسھ الجالء 2011/03/01 حنان دمحم عبدالسالم دمحم 2108318 كفـءكفـء4242011/03/01 معلم

2011/03/01 أبو شربان الثانویة الصناعیة بنین حنان دمحم على احمد 1549699 كفـءكفـء4252011/03/07 معلم

غیاضة الشرقیة 2011/03/01 حنان یوسف دمحم یسن 2119122 كفـءكفـء4262011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال البرانقة بنین 2011/03/07 حوریھ وزیر رمضان دمحم 2101705 كفـءكفـء4272011/03/01 معلم

ابو شربان 2011/03/01 خالد ابراھیم حسین موسي 672992 كفـءكفـء4282011/03/07 معلم

فصول كفر منصور 2011/03/01 خالد بدوى عبدالحمید على 2100601 كفـءكفـء4292011/03/01 معلم

الشھید أحمد دمحم عبد الرحیم 2011/07/01 خالد جابر شاكر كامل 2027770 كفـءكفـء4302011/07/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 خالد عویس سعد على 2123692 كفـءكفـء4312011/03/01 معلم

القدس الشریف االعدادیھ 2011/07/01 خالد مقبل الھم قاید 2275980 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

ببا الثانویة الزراعیة 2011/03/01 خضر دمحم قطب عویس 671714 كفـءكفـء4332011/03/01 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 دالیا احمد محفوظ اسماعیل 667187 كفـءكفـء4342011/03/01 معلم

ریاض اطفال قمبش المجمعة بنین 2011/03/01 دالیا ربیع دمحم على 2114849 كفـءكفـء4352011/03/01 معلم

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/07/01 دالیا صفوت حسین عبدالوھاب 2230833 كفـءكفـء4362011/07/01 معلم

الشھید أحمد دمحم عبد الرحیم 2011/03/01 دالیا عنتر على حسین 2099223 كفـءكفـء4372011/03/07 معلم

ریاض اطفال االمیر احمد شدید 2011/03/01 دالیا متولى دمحم علوانى 2116112 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

بنى قاسم االبتدائیة للبنات 2011/03/01 دعاء ابراھیم طھ ھاشم 2123109 كفـءكفـء4392011/03/01 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات دعاء احمد یوسف كمال 2101356 كفـءكفـء4402011/07/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات دعاء السید عبدالمطلب احمد 2100189 كفـءكفـء4412011/03/07 معلم

ریاض اطفال عبداللة مبروك 2011/07/01 دعاء خلیفھ أنور خلیفھ 2124510 كفـءكفـء4422011/01/01 معلم

منیة الجید 2011/03/01 دعاء عطیة سلیمان خلیفة 1742263 كفـءكفـء4432011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طرشوب بنین 2011/03/01 دعاء دمحم حسین دمحم 2104465 كفـءكفـء4442011/03/01 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/03/01 دعاء دمحم عبدالعظیم دمحم 666694 كفـءكفـء4452011/03/07 معلم

الشھید بدیر فتحى دمحم عبد العزیز 2011/03/01 دعاء دمحم على دمحم 2195011 كفـءكفـء4462011/03/07 معلم

ھربشنت المشتركة 2011/03/01 دعاء معوض توفیق عبدالمعبود 667031 كفـءكفـء4472011/03/01 معلم

الشھید دمحم سید اإلبتدائیة بنین 2011/03/01 دعاء نادى سید عبدالھادى 2050895 كفـءكفـء4482011/03/01 معلم

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنات 2011/03/01 دالل سید دمحم عوض 2087954 كفـءكفـء4492011/03/07 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/07/01 دمیانھ عزمى بولس جبرائیل 2289064 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

الشھید دمحم سید اإلبتدائیة بنین 2011/07/01 دینا فاروق آدم عطیفى 2261921 كفـءكفـء4512011/07/14 معلم

البكریة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رابعھ دمحم عبدهللا احمد 2104335 كفـءكفـء4522011/03/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/03/01 رامى احمد عبدالعظیم احمد 2070849 كفـءكفـء4532011/03/07 معلم

قمبش االعدادیة بنات 2011/03/01 رامى صفوت بكرى احمد 2104564 كفـءكفـء4542011/03/01 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنات 2011/07/01 رانیا احمد معاز دمحم 665288 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/03/07 رانیا سلیم عبدالشافى عبدالباقى 2074644 كفـءكفـء4562011/03/07 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 رانیا سمیر زكى جرجس 2101913 كفـءكفـء4572011/03/01 معلم

قمبش االعدادیة بنین 2011/03/01 رانیا سمیر سعید مصطفى 672039 كفـءكفـء4582011/03/07 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/03/07 رانیا شحاتھ عبد المعطى حسین 668978 كفـءكفـء4592011/03/01 معلم

ریاض اطفال االمیر احمد شدید 2011/03/01 رانیا عوض لبیب عبدالمسیح 2120452 كفـءكفـء4602011/01/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال السلطانى االعدادیھ 2011/03/01 رانیا محفوظ محمود احمد 2104485 كفـءكفـء4612011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى ماضى االبتدائیھ بنات 2009/03/01 رانیا یحى دمحم احمد 2209770 كفـءكفـء4622011/03/01 معلم

ریاض اطفال ام الجنازیر االبتدائیة 2011/03/01 راویھ سعید فضالى دمحم 2146792 كفـءكفـء4632011/03/07 معلم

كفر ناصر للبنین 2011/03/01 رباب احمد محمود دمحم 666946 كفـءكفـء4642011/03/01 معلم

منیل موسى االبتدائیة بنات 2011/03/01 رباب جمعھ قرني عبد التواب 1697643 كفـءكفـء4652011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید قرنى كمال قرنى 2011/07/01 رباب حسن نجیب أحمد 2261928 كفـءكفـء4662011/07/01 معلم

ببا الحدیثة 2011/03/01 رباب زكي دمحم علي 671968 كفـءكفـء4672011/03/01 معلم

ام القرى 2011/07/01 رباب على عبدالرؤوف عبدالغنى 2124378 كفـءكفـء4682011/07/01 معلم

مالحیة العجاردة المشتركة 2011/03/01 رباب فتحى حسن حسنین 669695 كفـءكفـء4692011/03/01 معلم

بنى ماضى  االعدادیة للبنین 2011/03/01 رباب دمحم سید عبدالعزیز 2079849 كفـءكفـء4702011/03/01 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة بھربشنت 2011/03/01 رباب دمحم عبد المنعم حامد 671020 كفـءكفـء4712011/03/07 معلم

ریاض اطفال طرشوب الجدیدة 2011/03/01 رباب دمحم دمحم عبداللھى 2104275 كفـءكفـء4722011/03/01 معلم

عبد اللة دمحم مبروك االبتدائیة 2011/07/01 رباب محمود احمد ابراھیم 2136860 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

ریاض اطفال مدرسھ الجالء 2011/03/01 رباب مختار سعد حسین 2101886 كفـءكفـء4742011/03/07 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 ربیع حسین عبده عبدالجواد 2102843 كفـءكفـء4752011/03/01 معلم

الشھید بدیر فتحى دمحم عبد العزیز 2011/03/01 ربیع زرعى زكریا ابراھیم 2123051 كفـءكفـء4762011/03/01 معلم

ریاض اطفال قمبش المجمعة بنین 2011/07/01 ربیعھ عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالرحمن 2120617 كفـءكفـء4772011/07/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طرشوب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رجب سید عبد المحسن فرغلى 2366723 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

السالم للبنین 2011/03/01 رجب محمود موسي دمحم 672778 كفـءكفـء4792011/03/01 معلم

الشھید الوضاح ابو جبل بنات 2011/03/01 رحاب رجب عرفھ دمحم 2099504 كفـءكفـء4802011/03/07 معلم

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنات 2011/03/01 رحاب مجدى دمحم عبدالمجید 2108084 كفـءكفـء4812011/03/01 معلم

طوة بنات االبتدائیة 2011/03/01 رحاب محمود جمعھ عویس 2124464 كفـءكفـء4822011/03/01 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 رشا احمد البدوى زیدان عبدالمقصود 666723 كفـءكفـء4832011/03/07 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 رشا ثروت بطرس عطا هللا 2124529 كفـءكفـء4842011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 رشا حسن كامل دمحم 2101366 كفـءكفـء4852011/03/01 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2009/07/01 رشا حسني علي عبد المعطي 655690 كفـءكفـء4862011/01/01 معلم

بنى عتمان 2011/03/01 رشا حمدى محمود یونس 2114855 كفـءكفـء4872011/03/07 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات رشا رأفت فوزى دمیان 2120431 كفـءكفـء4882011/03/01 معلم

ابو بكر نزالوى االعدادیة 2011/07/01 رشا ربیع حفني حسن 2304412 كفـءكفـء4892011/07/01 معلم

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/03/01 رشا سید لملوم دمحم 668979 كفـءكفـء4902011/03/01 معلم

كفر جمعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا صالح عبدهللا على 672844 كفـءكفـء4912011/03/01 معلم

ام القرى 2011/03/01 رشا عاطف عبدالعظیم دمحم 2104316 كفـءكفـء4922011/03/01 معلم

ھربشنت االعدادیھ بنات 2011/03/01 رشا عبد الرحمن دمحم امام 2127970 كفـءكفـء4932011/03/01 معلم

ریاض اطفال االمیر احمد شدید 2011/03/01 رشا عبدالعال على علوان 2123780 كفـءكفـء4942011/01/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/01 رشا فوزى عبدالعلیم  محمود 2121185 كفـءكفـء4952011/03/07 معلم

٣جمعیھ نداء 2011/03/01 رشا دمحم احمد دمحم 2120463 كفـءكفـء4962011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات رشا دمحم اسماعیل ھاشم 2101364 كفـءكفـء4972011/03/07 معلم

طحا البیشة المشتركة 2011/03/01 رشا دمحم امام عبد العزیز 1548265 كفـءكفـء4982011/03/01 معلم

السالم للبنین 2011/03/01 رشا دمحم سید عبد الجواد 667195 كفـءكفـء4992011/03/07 معلم

الناصریة 2011/03/07 رشا دمحم سید عبده 2050905 كفـءكفـء5002011/03/07 معلم

السلطانى 2011/03/01 رشا دمحم سید دمحم 2097668 كفـءكفـء5012011/03/01 معلم

منیة الجید 2011/03/01 رشا دمحم عبدالحمید دمحم 2104496 كفـءكفـء5022011/03/01 معلم

ریاض اطفال عزبة حكیم 2011/07/01 رشا دمحم دمحم احمد 2158065 كفـءكفـء5032011/07/01 معلم

بنى مؤمنة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 رشا دمحم محمود احمد 672696 كفـءكفـء5042011/03/01 معلم

سدس الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 رشا محمود ابراھیم عبد اللطیف 2130656 كفـءكفـء5052011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات رشا محمود دمحم دمحم 2101889 كفـءكفـء5062011/03/01 معلم

سلیم جابر للتعلیم االساسى 2011/07/01 رشا مدیح ساعى حسین 2104469 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

بنى احمد االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/01 رشا مصطفى حسین سعید 668983 كفـءكفـء5082011/03/01 معلم

ریاض اطفال غیاضة الغربیة بنات 2011/03/01 رشا نبیل فھمى تادروس 2099439 كفـءكفـء5092011/03/01 معلم

ھربشنت المشتركة 2011/03/01 رشا ندا حمدى توفیق 666698 كفـءكفـء5102011/03/01 معلم

ببا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 رضا حمدى بركات دمحم 2096823 كفـءكفـء5112011/07/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منیة الجید 2011/03/01 رضا سید مصطفى عبد الواحد 2075865 كفـءكفـء5122011/02/14 معلم

ریاض اطفال عزبة حكیم 2011/03/01 رضا عطاهللا یوسف سعید 2100143 كفـءكفـء5132011/03/07 معلم

ریاض اطفال العجاردة 2011/07/01 رضا مرعى عبدالعزیز دمحم 2268141 كفـءكفـء5142011/07/01 معلم

احمد امام عبدالعزیز ع 2011/03/07 رضوى اسماعیل محمود احمد 2127881 كفـءكفـء5152011/03/07 معلم

فصول طوة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رمضان عبدالعلیم دمحم عبدالمحسن 2095528 كفـءكفـء5162011/07/14 معلم

الجالء للبنات 2011/03/01 رویدا ربیع عبد العظیم میاس 658154 كفـءكفـء5172011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید قرنى كمال قرنى 2011/03/07 ریحاب فرج هللا قندیل عیسى 2101054 كفـءكفـء5182011/03/07 معلم

ریاض اطفال البكریة االبتدائیة 2011/03/01 ریھام  دمحم یسن دمحم 2128741 كفـءكفـء5192011/03/01 معلم

ریاض اطفال ھلبھ كیر 2011/03/01 ریھام زكریا دمحم جیره 2104281 كفـءكفـء5202011/03/07 معلم

ریاض اطفال قمبش المجمعة بنین 2011/03/01 ریھام على دمحم احمد 2100184 كفـءكفـء5212011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابو دخان االبتدائیة 2011/07/01 ریھان دمحم كمال دمحم عبد الوھاب 1616426 كفـءكفـء5222011/07/14 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/03/01 زوزو نبیل عبد الوھاب بایزید 1632018 كفـءكفـء5232011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 زین العابدین سید یسن معوض 2101365 كفـءكفـء5242011/03/01 معلم

الشھید احمد صفوت االبتدائیة 2011/03/01 زینب احمد حفنى خلیفھ 2114864 كفـءكفـء5252011/03/01 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/03/01 زینب حسن جابر سید 1540762 كفـءكفـء5262011/03/01 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنین 2011/03/01 زینب صالح عبد العزیز احمد 2193202 كفـءكفـء5272011/03/07 معلم

ریاض اطفال االمام 2011/07/01 زینب عبدالحى عبدالعظیم احمد 2259043 كفـءكفـء5282011/01/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 زینب عبدالعال جودة دمحم 1548281 كفـءكفـء5292011/03/07 معلم

ریاض اطفال غیاضة الغربیة بنات 2011/03/01 زینب دمحم حسن دمحم 2101360 كفـءكفـء5302011/03/01 معلم

طحا البیشة المشتركة 2011/07/01 زینب دمحم عبد الباسط احمد 667189 كفـءكفـء5312011/07/14 معلم

كفر جمعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 زینب دمحم دمحم جبر 2120594 كفـءكفـء5322011/03/07 معلم

الجالء للبنات 2011/03/01 زینب یحیى حسین دمحم 667204 كفـءكفـء5332011/03/01 معلم

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/07/01 سارة حسن ابراھیم حسن 1546471 كفـءكفـء5342011/07/14 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/03/01 ساره حسن كامل رفاعى 2095679 كفـءكفـء5352011/03/01 معلم

الضباعنة المشتركة 2011/03/01 ساره عاطف محمود سید 2104313 كفـءكفـء5362011/03/07 معلم

ببا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ساره عبدالمغنى عبداللطیف احمد 2096819 كفـءكفـء5372011/07/01 معلم

السعید صیاح االبتدائیة.ریاض اطفال د 2004/07/07 ساره كامل تھامى عبداللطیف 2234819 كفـءكفـء5382011/03/07 معلم

الشھید دمحم فرید سرحان للبنین 2011/05/27 سالم السید محمود علي 658697 كفـءكفـء5392011/04/01 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنین 2011/03/01 سالى دمحم مختار دمحم 2101718 كفـءكفـء5402011/03/01 معلم

الشھید بدیر فتحى دمحم عبد العزیز 2011/07/01 سامح شعبان دمحم دمحم 1616441 كفـءكفـء5412011/07/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 سامیة فایز توفیق عثمان 667037 كفـءكفـء5422011/03/01 معلم

ریاض اطفال قمبش المجمعة بنین 2011/03/01 سامیھ عبدالحمید احمد یونس 2104265 كفـءكفـء5432011/03/07 معلم

كفر منصور 2011/03/07 سحر حسن دمحم احمد 2099217 كفـءكفـء5442011/03/07 معلم

كفر منصور 2011/03/07 سحر دمحم ربیع احمد عبدالعظیم 667242 كفـءكفـء5452011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول غیاضة الشرقیة االعدادیة 2011/03/01 سعید سید عویس زیدان 2120609 كفـءكفـء5462011/03/01 معلم

طرشوب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعید مختار طھ صیاح 2102846 كفـءكفـء5472011/03/01 معلم

كفر ناصر للبنین 2011/03/01 سالمھ احمد حسن عطیھ 2123690 كفـءكفـء5482011/03/01 معلم

ببا الرسمیھ للغات 2011/03/01 سلوى خمیس ھاشم عمران 1547070 كفـءكفـء5492011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 سلوى عطا هللا یوسف سعید 1540681 كفـءكفـء5502011/03/07 معلم

ببا الرسمیھ للغات ع 2011/03/01 سلوى عمر ابو بكر سلیمان 673442 كفـءكفـء5512011/03/01 معلم

ریاض اطفال بنى قاسم 2011/03/01 سماح احمد دمحم حسن 2132971 كفـءكفـء5522011/03/01 معلم

قمبش الثانویة المشتركة 2011/03/01 سماح حاتم احمد عبدالحمید 2124418 كفـءكفـء5532011/03/01 معلم

الشھید فؤاد نصر ھندى للبنات 2011/03/01 سماح سید عبدالوھاب احمد 2124523 كفـءكفـء5542011/03/07 معلم

طنسا االعدادیة بنات 2011/03/01 سماره كامل قرنى عویس 2099791 كفـءكفـء5552011/03/07 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنات 2011/03/01 سمیحھ دمحم حسنى مكرم هللا مكرم هللا 2096817 كفـءكفـء5562011/03/01 معلم

منیة الجید 2011/03/01 سمیره احمد دمحم عبدهللا 2104495 كفـءكفـء5572011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابوبكر نزالوى 2011/07/01 سمیره سید خمیس سید 2124394 كفـءكفـء5582011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/07/01 سھا سید دمحم دمحم 2099506 كفـءكفـء5592011/07/14 معلم

طوة بنین 2011/03/01 سھام حمدى محمود یونس 2114853 كفـءكفـء5602011/03/07 معلم

البرانقة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سھى دمحم عبدالصبور ھاشم سید 2099792 كفـءكفـء5612011/01/01 معلم

ریاض اطفال ھربشنت بنین 2011/03/01 سھیر حسن احمد عبدهللا 2077615 كفـءكفـء5622011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البكریة 2011/03/01 سومیھ عید حفنى تمام 2101787 كفـءكفـء5632011/03/01 معلم

قمبش الثانویة المشتركة 2007/08/08 سید احمد ابراھیم خمیس 1766241 كفـءكفـء5642009/07/01 معلم

فصول غیاضة الشرقیة االعدادیة 2011/03/01 سید طایع امام محمود 2047281 كفـءكفـء5652011/03/01 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/03/01 سید طھ عبد هللا دمحم 2130267 كفـءكفـء5662011/03/01 معلم

بنى احمد االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/01 سید عبد هللا برباشى منصور 671956 كفـءكفـء5672011/03/07 معلم

السلطانى االعدادیھ المشتركھ 2011/03/01 سید دمحم قرنى عبدالمطلب 2108343 كفـءكفـء5682011/03/01 معلم

ببا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 سید محمود حافظ قاسم 1794424 كفـءكفـء5692011/07/14 معلم

طرشوب بنین 2011/03/01 شادى احمد ابراھیم احمد 2104467 كفـءكفـء5702011/03/01 معلم

١سدس بنات  2011/03/01 شادى سید عبد الوھاب عبد السالم 667472 كفـءكفـء5712011/03/01 معلم

السعید احمد صباح االبتدائیة. د 2011/07/01 شافیھ دیاب سعید توفیق 2132876 كفـءكفـء5722011/07/01 معلم

ریاض اطفال بنى قاسم 2011/03/01 شربات احمد عبداللطیف احمد 2101354 كفـءكفـء5732011/03/01 معلم

نزلة الشریف 2011/03/01 شربات دمحم عثمان ابراھیم 1548275 كفـءكفـء5742011/03/01 معلم

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 شریف حفظي دمحم عبد الفتاح 665281 كفـءكفـء5752011/03/01 معلم

كفر ناصر بنات 2011/03/01 شریف دمحم عبدالغنى دمحم 2123057 كفـءكفـء5762011/03/07 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 شرین عبدهللا محمود سید 664972 كفـءكفـء5772011/03/01 معلم

فصول نزلة الزاویة 2011/03/01 شعبان دمحم حسین على 2259040 كفـءكفـء5782011/03/01 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنات 2011/07/01 شكریھ محفوظ عثمان دمحم 2099215 كفـءكفـء5792011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قمبش االعدادیة بنین 2011/03/01 شھیره عبدالنبى دمحم دمحم 2176950 كفـءكفـء5802011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید قرنى كمال قرنى 2011/03/07 شھیره دمحم دمحم عبدالجید 2101053 كفـءكفـء5812011/03/07 معلم

ماركو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیرین احمد احمد ابراھیم 669798 كفـءكفـء5822011/03/07 معلم

سدس االعدادیة بنات 2011/03/01 شیماء ابراھیم دمحم عبدالفضیل 2120492 كفـءكفـء5832011/07/01 معلم

ریاض اطفال عبداللة مبروك 2011/03/01 شیماء احمد سید دمحم 2104305 كفـءكفـء5842011/03/07 معلم

ابو بكر نزالوى االعدادیة 2011/03/07 شیماء احمد عبدالكریم دمحم 2077619 كفـءكفـء5852011/03/07 معلم

ریاض اطفال العجاردة 2011/03/01 شیماء اسماعیل على اسماعیل 2096110 كفـءكفـء5862011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 شیماء تاج الدین عبدالواحد سید 2092398 كفـءكفـء5872011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى قاسم 2011/03/01 شیماء جابر عبداللطیف ابراھیم 2104301 كفـءكفـء5882011/03/07 معلم

الشھید أحمد دمحم عبد الرحیم 2011/07/01 شیماء جمال الدین دمحم حسین 2104651 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

ھربشنت االعدادیھ بنات 2011/03/07 شیماء حلمى سید عمار 2189821 كفـءكفـء5902011/03/07 معلم

طنسا اإلبتدائیة بنات 2011/03/07 شیماء سرى حسین محمود 1546018 كفـءكفـء5912011/03/07 معلم

ابو شربان 2011/03/01 شیماء عباس جابر ابو سیف 1548879 كفـءكفـء5922011/03/07 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات شیماء عبدالحكیم دمحم ابراھیم 2104284 كفـءكفـء5932011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 شیماء على احمد دمحم 2104478 كفـءكفـء5942011/03/07 معلم

كفر ناصر للبنین 2011/03/01 شیماء فتحى عبدالستار دمحم 2123013 كفـءكفـء5952011/03/07 معلم

ببا الرسمیھ للغات 2011/03/01 شیماء فیصل عبدالوھاب شمس الدین 665307 كفـءكفـء5962011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زاویة الناویة 2011/03/01 شیماء كامل حسن عطیة 669512 كفـءكفـء5972011/03/01 معلم

ام القرى 2011/03/01 شیماء دمحم عبدالعاطى ابراھیم 2104315 كفـءكفـء5982011/03/07 معلم

السلطانى 2011/03/01 شیماء دمحم عبدالفتاح دمحم 2097670 كفـءكفـء5992011/03/01 معلم

البكریة 2011/03/01 شیماء دمحمین ذكى طھ 2104267 كفـءكفـء6002011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/03/01 شیماء محمود عبد الرحمن دمحم 665939 كفـءكفـء6012011/03/01 معلم

كفر ناصر بنات 2011/07/01 شیماء محمود عبدالحمید دمحم 2104364 كفـءكفـء6022011/07/14 معلم

النصر للبنات 2011/03/01 شیماء محمود دمحم ابراھیم 2108042 كفـءكفـء6032011/03/01 معلم

زاویة الناویة 2011/03/01 شیماء مصطفى ابراھیم عبد الجواد 669678 كفـءكفـء6042011/03/01 معلم

ریاض اطفال الضباعنة 2011/07/01 صابرین احمد حسن طلبھ 2108691 كفـءكفـء6052011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید احمد صفوت 2011/03/01 صابرین حسن یسین على 2104475 كفـءكفـء6062011/03/01 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 صابرین سید على نصر 669684 كفـءكفـء6072011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات صباح جالل عبدالعظیم دمحم 2104274 كفـءكفـء6082011/03/01 معلم

الجالء للبنات 2011/03/07 صباح عبدالرحمن لطیف صالح 2085338 كفـءكفـء6092011/03/07 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 صباح على عبد العظیم مصطفى 669680 كفـءكفـء6102011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 صباح فتحى راتب عبد العلیم 667208 كفـءكفـء6112011/03/01 معلم

ریاض اطفال زاویة الناویة 2011/03/01 صباح دمحم ذكى على 2104637 كفـءكفـء6122011/03/01 معلم

االمام 2011/03/01 صباح دمحم عبدهللا احمد 2104333 كفـءكفـء6132011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 4059 Page 2017/03/23
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النصر للبنات 2011/07/01 صفاء ابراھیم على سید 667220 كفـءكفـء6142011/07/07 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/07/01 صفاء احمد على حسن 2134462 كفـءكفـء6152011/07/01 معلم

قمبش المجمعة للبنات 2011/03/01 صفاء سید دمحم براھیم 672602 كفـءكفـء6162011/01/07 معلم

منیل موسى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صفاء دمحم  دمحم عبد القوى 2255856 كفـءكفـء6172011/03/01 معلم

شوقى دمحم احمد االبتدائیة 2011/03/01 صفاء دمحم دمحم عرفة 667196 كفـءكفـء6182011/03/01 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/03/07 صفاء محمود عبد العزیز محمود 671964 كفـءكفـء6192011/03/07 معلم

ریاض اطفال صفط راشین االبتدائیة 2011/03/01 صفاء یحى قرنى ابراھیم 2158347 كفـءكفـء6202011/03/07 معلم

ابو شربان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صالح فوزى صالح دمحم 2122088 كفـءكفـء6212011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات ضحى دمحم ربیع صبره 2104283 كفـءكفـء6222011/03/01 معلم

البرانقة بنات 2011/03/01 طارق ابو اللیل عمر دمحم 672779 كفـءكفـء6232011/01/01 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 طارق على طھ حافظ 2131335 كفـءكفـء6242011/03/01 معلم

ابو بكر نزالوى االعدادیة 2011/07/01 طارق دمحم سید مصطفى 2391207 كفـءكفـء6252011/07/01 معلم

السعید احمد صباح االبتدائیة. د 2011/03/01 طھ ذكي دربي دمحم 672996 كفـءكفـء6262011/03/07 معلم

الشھید أحمد دمحم عبد الرحیم 2009/03/01 طھ مرزوق معوض عبدالعال 2099534 كفـءكفـء6272011/07/01 معلم

قمبش المجمعة للبنات 2011/03/01 عادل فرج احمد عبد الفتاح 1548249 كفـءكفـء6282011/03/07 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 عاشور عبدالحمید عبدالسالم سید 2127718 كفـءكفـء6292011/03/01 معلم

قمبش االعدادیة بنات 2011/03/07 عاطف رشاد صابر دمحم 2361676 كفـءكفـء6302011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

ھلیة المشتركة 2011/03/01 عامر صالح دمحم دمحم 1549693 كفـءكفـء6312011/03/01 معلم

ھلیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عامر دمحم حسن زیدان 673297 كفـءكفـء6322011/03/07 معلم

بنى عقبة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عامر محمود سید محمود 2189544 كفـءكفـء6332011/03/01 معلم

كفر جمعھ االعدادیھ 2011/03/01 عایده رمضان عبدالصمد حسن 2108317 كفـءكفـء6342011/03/01 معلم

ابو شربان 2011/03/01 عبد الرحمن على رضا هللا على 1547077 كفـءكفـء6352011/03/01 معلم

كیر- ابوشربان الجدیدة بنات االبتدائیة  2011/03/01 عبد الناصر حسن ابو طالب حسن 1616491 كفـءكفـء6362011/03/01 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 عبد الوھاب علي دمحم عبد العزیز 671723 كفـءكفـء6372011/01/01 معلم

غیاضة الغربیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبد الوھاب فرج عبدالوھاب ابراھیم 2207240 كفـءكفـء6382011/07/01 معلم

فصول طوة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبدالتواب تحیف راضى خلیفة 2391731 كفـءكفـء6392011/07/01 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 عبدهللا حسین حسن عبدالوھاب 2085318 كفـءكفـء6402011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 عبدهللا صالح امین سید 2123046 كفـءكفـء6412011/03/01 معلم

نزلة الزاویة المشتركھ 2011/07/01 عبدالوھاب دمحم عبدالوھاب دمحم 2270961 كفـءكفـء6422011/07/01 معلم

القدس الشریف االعدادیھ 2011/03/01 عبیر جمیل وھبھ عبد المسیح 2090388 كفـءكفـء6432011/03/07 معلم

سدس االبتدائیة الجدیدة 2011/03/07 عبیر راتب دمحم عطا 665313 كفـءكفـء6442011/03/07 معلم

االمیر احمد شدید 2011/03/01 عبیر رمضان قاسم فرج 2101909 كفـءكفـء6452011/03/01 معلم

حضانة الشھید فؤاد نصر ھندى 2011/03/01 عبیر سید عبدالحمید عمران 2104331 كفـءكفـء6462011/03/07 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 عبیر شعبان عبد الجید حسن 1542443 كفـءكفـء6472011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فابریقة ببا بنین 2009/03/01 عبیر دمحم علي دمحم 673281 كفـءكفـء6482011/03/07 معلم

ریاض اطفال عبداللة مبروك 2011/07/01 عبیر مدحت عزیز بطرس 2104304 كفـءكفـء6492011/07/14 معلم

ھلیة المجمعھ 2011/03/01 عبیر وجیھ احمد دردیر 665318 كفـءكفـء6502011/03/07 معلم

فصول طوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عزت احمد احمد عبدالجواد 2095531 كفـءكفـء6512011/03/07 معلم

ریاض اطفال منیل موسى 2011/03/01 عزه حسین دمحم سالمھ 2108053 كفـءكفـء6522011/03/07 معلم

ریاض اطفال رزقةالمشارقة 2011/03/01 عزه سمیر عبدالعاطى صابر 2124512 كفـءكفـء6532011/03/01 معلم

االمیر احمد شدید 2011/03/01 عزه عبدهللا أحمد عبدالعزیز 2124532 كفـءكفـء6542011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم سید االبتدائیة بنین 2011/03/01 عزه على على حسن 2101349 كفـءكفـء6552011/03/07 معلم

طنسا االعدادیة بنات 2011/03/01 عزه على دمحم على 2120605 كفـءكفـء6562011/03/01 معلم

جزیرة ببا 2011/03/07 عزه عمر عوض عمر 2116243 كفـءكفـء6572011/03/07 معلم

بنى احمد االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/01 عصام سمیح طھ دمحم 1547078 كفـءكفـء6582011/03/01 معلم

بنى قاسم االبتدائیة للبنات 2011/07/01 عصام صالح دمحم اسماعیل 2106643 كفـءكفـء6592011/07/01 معلم

ھلیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عصام فتحى مصطفي عبدهللا 664973 كفـءكفـء6602011/07/01 معلم

فابریقة ببا بنین 2011/03/07 عصام ممدوح سید علي 671944 كفـءكفـء6612011/03/07 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 عفاف بكرى محمود طنطاوى 2104628 كفـءكفـء6622011/03/07 معلم

ببا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عفاف شعیب طھ مصطفى 2096821 كفـءكفـء6632011/07/14 معلم

قمبش المجمعھ بنین 2011/03/01 عفاف دمحم دمحم فرج 672601 كفـءكفـء6642011/01/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال ھلبھ كیر 2011/10/01 عال على دمحم محمود 2121143 كفـءكفـء6652011/03/01 معلم

ریاض اطفال كفر منصور االبتدائیھ 2008/03/01 عال مصطفى یسن على 2099226 كفـءكفـء6662011/03/01 معلم

جمال عبد الناصر بنین 2011/03/01 عال ممدوح سید على 2104566 كفـءكفـء6672011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/03/01 على حامد على حسن سیداحمد 2085014 كفـءكفـء6682011/03/01 معلم

الشھید بدیر فتحى دمحم عبد العزیز 2011/03/01 على سلیمان طھ احمد 1548332 كفـءكفـء6692011/03/07 معلم

جمال عبد الناصر بنین 2011/03/07 على صبحى جابر دمحم 668974 كفـءكفـء6702011/03/07 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 2011/03/01 على عیسوى عبدالحفیظ على 2099795 كفـءكفـء6712011/03/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/07/01 على دمحم عبدالعزیز دمحم 2267061 كفـءكفـء6722011/07/14 معلم

قمبش االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 علي دمحم عبد الحمید محمود 1697453 كفـءكفـء6732011/03/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/03/01 علي ھالل علي جابر 657230 كفـءكفـء6742011/03/01 معلم

عزبة الفقیرة االبتدائیة 2011/05/04 عماد على عطا على 2123775 كفـءكفـء6752011/03/01 معلم

شوقى دمحم احمد االبتدائیة 2011/03/01 عماد قرنى فاضل دمحم 2120602 كفـءكفـء6762011/03/01 معلم

السلطانى 2011/03/01 عماد یونس عبد العال دمحم 1547556 كفـءكفـء6772011/03/07 معلم

صفط راشین بنات 2011/03/01 عمار محفوظ دمحم عبدهللا 2122090 كفـءكفـء6782011/03/01 معلم

الشھید دمحم عبد الباسط بدوى 2011/07/14 عمر حمد هللا عبد الوھاب درویش 2261881 كفـءكفـء6792011/07/14 معلم

فصول عبد الستار الفقاعى االعدادیة 2011/07/14 عمرو احمد دمحم سید احمد 2123797 كفـءكفـء6802011/07/14 معلم

ببا الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 عویس عنتر دمحم جاد الكریم 2267605 كفـءكفـء6812011/01/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

طنسا اإلبتدائیة بنات 2011/03/01 غادة سید یس دمحم 671965 كفـءكفـء6822011/03/01 معلم

فصول طوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 غاده خمیس رجب عبدالجواد 2195316 كفـءكفـء6832011/03/07 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 غاده صالح على دمحم 2070843 كفـءكفـء6842011/01/01 معلم

بنى مؤمنة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 غاده عبد الرحمن شكرى عبد المقصود 2125995 كفـءكفـء6852011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى قاسم 2011/03/01 غاده عبدهللا محمود عبدهللا 2104330 كفـءكفـء6862011/03/07 معلم

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/01 غاده على مصطفى على 2095533 كفـءكفـء6872011/03/07 معلم

الشھید دمحم سید اإلبتدائیة بنین 2011/03/01 غالیھ رجب عبدالفتاح جابر 2095542 كفـءكفـء6882011/03/01 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 غزاوي دمحم دمحم السید 658693 كفـءكفـء6892011/03/01 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 فاتن جمال احمد دمحم 666724 كفـءكفـء6902011/03/01 معلم

ریاض اطفال رزقةالمشارقة 2009/03/07 فاتن رفعت غندور عبدالرحمن 2124513 كفـءكفـء6912011/03/07 معلم

ریاض اطفال صفط راشین االبتدائیة 2011/03/07 فاتن سامى عبدالباقى حسن 2104487 كفـءكفـء6922011/03/07 معلم

مالحیة سعید جعفر االبتدائیة 2011/03/01 فاتن عبد الحكم حلمى احمد 665937 كفـءكفـء6932011/03/01 معلم

جبل النور 2011/03/01 فاتن عبدالحكیم توفیق احمد 2123711 كفـءكفـء6942011/03/01 معلم

كفر جمعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاتن فوزى فرج منصور 671234 كفـءكفـء6952011/03/01 معلم

مالحیة العجاردة المشتركة 2011/03/01 فاطمة درویش مصطفي سعید 667525 كفـءكفـء6962011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشریف االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة رفعت عبد اللطیف ابراھیم 1548299 كفـءكفـء6972011/01/01 معلم

ھربشنت المشتركة 2011/03/01 فاطمة صالح حسن صالح 2063673 كفـءكفـء6982011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

السالم للبنین 2011/03/01 فاطمة عبدالحمید حلمى على 666738 كفـءكفـء6992011/03/01 معلم

ھلیة المجمعھ 2011/03/01 فاطمة عویس توفیق احمد 665312 كفـءكفـء7002011/03/07 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 فاطمة وزیر رمضان دمحم 1616435 كفـءكفـء7012011/03/01 معلم

ریاض اطفال احمد شدید بنات 2011/03/01 فاطمھ احمد ابراھیم منازع 2107222 كفـءكفـء7022011/03/07 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنین 2011/03/01 فاطمھ احمد جوده عباس 2114863 كفـءكفـء7032011/03/07 معلم

بنى احمد االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/01 فاطمھ احمد عبدالستار دمحم 2097665 كفـءكفـء7042011/03/07 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 فاطمھ احمد دمحم دمحم 2124536 كفـءكفـء7052011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/07/01 فاطمھ احمد یسین رضوان 1633930 كفـءكفـء7062011/07/14 معلم

طوة بنات االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ بكرى عبداللطیف مرسى 2124465 كفـءكفـء7072011/03/01 معلم

ریاض اطفال كفر منصور االبتدائیھ 2011/03/01 فاطمھ خلیل مكرم هللا مكرم هللا 2104303 كفـءكفـء7082011/03/07 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنات 2011/03/01 فاطمھ رحب احمد عبدالھادى 2104503 كفـءكفـء7092011/03/01 معلم

الثوره االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاطمھ سمیر مصطفى ابراھیم 2104697 كفـءكفـء7102011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابو شربان 2011/03/01 فاطمھ سید حسین عبدالعال 2104471 كفـءكفـء7112011/03/07 معلم

ام القرى 2011/03/01 فاطمھ سید عبدالوھاب عبدالسالم 2120433 كفـءكفـء7122011/03/07 معلم

صفط راشین بنین 2011/03/01 فاطمھ طھ عبد البر عبد الحكم 1547147 كفـءكفـء7132011/03/07 معلم

2011/03/01 أبو شربان الثانویة الصناعیة بنین فاطمھ عبدالمنعم وزیر معوض 2122991 كفـءكفـء7142011/03/01 معلم

ببا الحدیثة 2011/03/01 فاطمھ علیش ھاشم طھ 2050901 كفـءكفـء7152011/02/01 معلم
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ریاض اطفال نزلة الزاویةالجدیدة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ عویس عبدالحفیظ عبدالحمید 2261925 كفـءكفـء7162011/07/14 معلم

ریاض اطفال عبد الستار الفقاعى 2011/03/01 فاطمھ فتحى احمد عثمان 2102837 كفـءكفـء7172011/03/07 معلم

النصر للبنات 2011/03/01 فاطمھ قرنى ابوالعینین سید 668975 كفـءكفـء7182011/03/07 معلم

غیاضة الغربیة االعدادیة المشتركة 2011/03/07 فاطمھ كامل محمود احمد 2120350 كفـءكفـء7192011/03/07 معلم

بنى مؤمنة 2011/03/01 فاطمھ متولى عطا على 2158372 كفـءكفـء7202011/03/01 معلم

طرشوب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 فاطمھ محفوظ دمحم حسن 2102844 كفـءكفـء7212011/01/01 معلم

ریاض اطفال غیاضة الشرقیة 2011/03/01 فاطمھ دمحم احمد عبید 2123014 كفـءكفـء7222011/03/01 معلم

ریاض اطفال الضباعنة 2008/03/01 فاطمھ دمحم عبد السالم دمحم 2176937 كفـءكفـء7232011/03/01 معلم

غیاضة الشرقیة 2011/07/01 فاطمھ محمود عبد ربھ محمود 2123027 كفـءكفـء7242011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید ابوبكر نزالوى 2011/03/01 فاطمھ محمود دمحم احمد 2104477 كفـءكفـء7252011/03/01 معلم

كوم الصعایدة 2011/03/01 فاطمھ نشأت قرنى عبد العظیم 1542445 كفـءكفـء7262011/03/01 معلم

عزبة الحكیم االبتدائیة 2011/03/01 فایزة احمد عزوز رمضان 673160 كفـءكفـء7272011/03/01 معلم

ریاض اطفال الضباعنة 2011/03/01 فایزة عبدالحكیم قرنى بدوى 2161013 كفـءكفـء7282011/03/07 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنین 2011/03/01 فایزه ابوھشیمھ احمد روبى 2050907 كفـءكفـء7292011/03/07 معلم

سدس الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 فرید جمعة احمد حافظ 658185 كفـءكفـء7302011/03/01 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنات 2011/07/01 كریمة رمضان قرني محمود 671689 كفـءكفـء7312011/07/14 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات لمیاء شافعى حمیده  دمحم 2257380 كفـءكفـء7322011/03/01 معلم
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الشھید ابو بكر نزالوى 2011/03/01 لمیاء صالح الدین قرنى دمحم 1543606 كفـءكفـء7332011/03/07 معلم

قمبش المجمعھ بنین 2011/03/07 لمیاء عادل فاروق عبد الحمید 638596 كفـءكفـء7342011/03/07 معلم

منیة الجید االعدادیة 2011/03/01 لوسى سعید كامل وھبھ 2172979 كفـءكفـء7352011/03/01 معلم

ھلیة المجمعھ 2011/03/01 لیدیا سعید كامل وھبھ 2124472 كفـءكفـء7362011/03/07 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/03/01 لیلى على احمد ابراھیم 654830 كفـءكفـء7372011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/03/01 ماجد ودیع عازر جرجس 2124527 كفـءكفـء7382011/03/01 معلم

بنى مؤمنة 2011/07/01 ماجدة دمحم النبوى جمعھ على 667811 كفـءكفـء7392011/07/01 معلم

مالحیة سعید جعفر االبتدائیة 2011/03/01 ماجده عویس جابر جاب هللا 638602 كفـءكفـء7402011/03/07 معلم

واصف غالى 2011/03/01 مارولین جمیل حبیب فرج 2101781 كفـءكفـء7412011/03/01 معلم

سلیم جابر 2011/03/01 مارى عبدالمخلص فوزى جاد هللا 2101043 كفـءكفـء7422011/03/01 معلم

مدحت مكى ع بنین 2011/03/07 ماریان ناصح جورجى غبور 2124412 كفـءكفـء7432011/03/07 معلم

السلطانى 2011/03/01 ماھر على عبد الوھاب دمحم 1546619 كفـءكفـء7442011/03/07 معلم

النصر للبنات 2011/03/01 مایسة عبد الوھاب عبد الجید عبد الوھاب 665938 كفـءكفـء7452011/03/07 معلم

ح. ریاض اطفال طنسا س  2011/03/01 مایسھ حسین على حسن 2107220 كفـءكفـء7462011/03/01 معلم

طحا البیشة المشتركة 2011/03/01 مجدى محمود عویس سلیم 2128093 كفـءكفـء7472011/03/07 معلم

عزبة الحكیم االبتدائیة 2011/03/01 دمحم ابراھیم حسین یونس 667191 كفـءكفـء7482011/03/07 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 دمحم ابراھیم عبدالفضیل ابوزید 2124467 كفـءكفـء7492011/03/01 معلم
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كفر منصور 2011/03/01 دمحم احمد الظنى مختار حسن 2129655 كفـءكفـء7502011/03/01 معلم

نزلة على كیالنى 2011/03/01 دمحم احمد سعد سعید متولى 667209 كفـءكفـء7512011/03/01 معلم

فصول جزیرة الفقاعى االعدادیة 2004/07/01 دمحم أحمد دمحم أحمد 669352 كفـءكفـء7522009/09/01 معلم

سلیم جابر 2011/07/01 دمحم امین دمحم عبدالجواد 2394104 كفـءكفـء7532011/07/14 معلم

بنى ماضى  االعدادیة للبنین 2011/03/01 دمحم بایزید عبدالعظیم بایزید 2099508 كفـءكفـء7542011/03/01 معلم

سدس االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم جابر سعید عبد السمیع 1602774 كفـءكفـء7552011/03/01 معلم

بنى قاسم االبتدائیة للبنات 2011/03/01 دمحم جابر عبد اللطیف ابراھیم 671959 كفـءكفـء7562011/03/01 معلم

فصول نزلة الزاویة 2011/03/01 دمحم جابر محمود جابر 657233 كفـءكفـء7572011/03/07 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 دمحم حامد دمحم سید 2124460 كفـءكفـء7582011/03/07 معلم

فصول عبد الستار الفقاعى االعدادیة 2011/03/01 دمحم حسان احمد مصطفى 672945 كفـءكفـء7592011/03/01 معلم

الناصریة 2011/03/01 دمحم ربیع یحیا عبد العزیز 2027767 كفـءكفـء7602011/03/01 معلم

ابو شربان االعدادیة المشتركة 2005/10/01 دمحم رمضان امبابى على 673125 كفـءكفـء7612011/03/01 معلم

جعفر بن ابى طالب 2011/03/01 دمحم رمضان دمحم عبدالصمد 2097653 كفـءكفـء7622011/03/07 معلم

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/03/01 دمحم سید احمد دمحم سید احمد 667824 كفـءكفـء7632011/03/01 معلم

منیل موسى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم سید حسن طلحھ 2099520 كفـءكفـء7642011/03/07 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 دمحم سید سعد عبدالغفار 2127719 كفـءكفـء7652011/03/01 معلم

عزبة الفقیرة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم سید دمحم حسن 2085131 كفـءكفـء7662011/03/07 معلم
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الشھید الوضاح ابو جبل بنات 2011/03/01 دمحم سید دمحم سید 2183787 كفـءكفـء7672011/03/01 معلم

صفط راشین بنات 2011/03/01 دمحم شعبان عتریس احمد 2038745 كفـءكفـء7682011/03/01 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/03/01 دمحم شعبان دمحم صالح 669843 كفـءكفـء7692011/03/07 معلم

منیل موسـى المشتركة 2011/07/01 دمحم صالح عبدالمقصود وھبھ 2128738 كفـءكفـء7702011/07/14 معلم

نزلة الشریف 2011/03/01 دمحم صفوت مصطفى عبد العال 1548246 كفـءكفـء7712011/03/01 معلم

بنى أحمد االعدادیة 2009/07/01 دمحم صالح ابوبكر على 2275982 كفـءكفـء7722011/07/03 معلم

سدس االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم صالح فرحات احمد 2120608 كفـءكفـء7732011/03/01 معلم

الشھید دمحم سید اإلبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم طلبھ محمود دمحم 1549585 كفـءكفـء7742011/07/01 معلم

طوة بنین 2011/03/01 دمحم عبد التواب دمحم حسن 673055 كفـءكفـء7752011/03/07 معلم

بنى عوض 2011/03/01 دمحم عبد هللا عبد العظیم عبد هللا 2194090 كفـءكفـء7762011/03/01 معلم

2011/03/01 أبو شربان الثانویة الصناعیة بنین دمحم عبدالصمد دمحم خلیفھ 2106637 كفـءكفـء7772011/03/01 معلم

ببا الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 دمحم عبدهللا عبدالحلیم محجوب 2122078 كفـءكفـء7782011/03/01 معلم

الشھید احمد صفوت االبتدائیة 2011/03/07 دمحم عرفات طھ دمحم 2108707 كفـءكفـء7792011/03/07 معلم

بنى عتمان 2011/03/01 دمحم على سعید سلیمان 2097657 كفـءكفـء7802011/03/01 معلم

منیة الجید 2011/03/01 دمحم على عید على 2104499 كفـءكفـء7812011/03/01 معلم

حسن عبدالرحیم الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 دمحم فاروق فتحى امین 2120613 كفـءكفـء7822011/03/01 معلم

على كیالنى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم فتح هللا أمین طھ 671725 كفـءكفـء7832011/07/01 معلم
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ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قمبش الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم فراج محمود احمد 2106641 كفـءكفـء7842011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم فؤاد دمحم أبراھیم 658397 كفـءكفـء7852011/03/01 معلم

ببا الثانویة الزراعیة 2011/03/01 دمحم فوزى خلف هللا دھشورى 2097271 كفـءكفـء7862011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/07/01 دمحم فوزى عبدالتواب إمبابى 2162111 كفـءكفـء7872011/07/01 معلم

سدس االعدادیھ بنین 2011/03/01 دمحم كارم عبدالحمید دمحم 2108673 كفـءكفـء7882011/03/07 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم كمال عبدالمنعم سید احمد 2035758 كفـءكفـء7892011/07/14 معلم

صالح قندیل بنین 2011/03/01 دمحم كمال عثمان عبد الجواد 1616502 كفـءكفـء7902011/03/01 معلم

الشھید قرنى كمال قرنى 2011/03/01 دمحم دمحم عویس عبدهللا 666732 كفـءكفـء7912011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم محمود عبد الحق عمر 1621748 كفـءكفـء7922011/03/01 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنات 2011/03/01 دمحم محمود دمحم عبود 673583 كفـءكفـء7932011/03/01 معلم

قمبش المجمعة للبنات 2009/03/01 دمحم محمود نصر عبدالعلیم 2128746 كفـءكفـء7942011/03/01 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 دمحم مختار احمد دمحم 669611 كفـءكفـء7952011/03/01 معلم

سدس الثانویھ المشتركھ 2007/01/20 دمحم مختار اسماعیل علي 658696 كفـءكفـء7962011/03/01 معلم

منیة الجید 2011/03/01 دمحم مصطفى دمحم عبد المنعم 2104497 كفـءكفـء7972011/03/01 معلم

صفط راشین بنین 2011/03/01 دمحم مصطفي سلیم احمد 671327 كفـءكفـء7982011/03/01 معلم

مدحت مكى ع بنین 2004/07/01 دمحم مطاوع دمحم مصطفى الجندى 1633725 كفـءكفـء7992009/01/28 معلم

كوم الصعایدة 2008/01/12 دمحم ممدوح حسن دمحم 2104587 كفـءكفـء8002011/01/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ببا الرسمیھ للغات 2011/03/01 محمود حامد على فرحات 665765 كفـءكفـء8012011/03/01 معلم

ابو شربان االعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود حسن وفدى دمحم 2123689 كفـءكفـء8022011/03/01 معلم

طرشوب االعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود حسین احمد سعد 2102847 كفـءكفـء8032011/03/01 معلم

البرانقة بنات 2011/03/01 محمود خمیس عدلى محمود 2104702 كفـءكفـء8042011/03/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/03/01 محمود سلیم عبد الشافي عبد الباقي 669800 كفـءكفـء8052011/03/01 معلم

ابو بكر نزالوى االعدادیة 2008/10/01 محمود شعبان جمعھ على 2132450 كفـءكفـء8062011/03/07 معلم

صفط راشین بنین 2011/03/01 محمود طھ عبد الحكیم اسماعیل 672997 كفـءكفـء8072011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/07/01 محمود عبدالحمید حلمى على 2217085 كفـءكفـء8082011/07/01 معلم

الشھید ابو بكر نزالوى 2011/07/01 محمود عبدهللا عبدالعظیم عبدهللا 2167229 كفـءكفـء8092011/07/14 معلم

البرانقة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود عزت عرفھ احمد 2099785 كفـءفوق المتوسط8102011/03/01 معلم

ھربشنت االعدادیھ بنات 2011/03/01 محمود على مصطفى دمحم 2100161 كفـءكفـء8112011/03/07 معلم

بنى مؤمنة 2011/03/01 محمود كمال سلیمان احمد 672603 كفـءكفـء8122011/03/01 معلم

عزبة الفقیرة االبتدائیة 2011/03/01 محمود دمحم احمد عبدالغفار 2104595 كفـءكفـء8132011/03/01 معلم

مالحیة سعید جعفر االبتدائیة 2011/03/01 محمود نبیل عبد التواب على 666702 كفـءكفـء8142011/03/07 معلم

احمد امام عبدالعزیز ع 2011/03/01 مدیحھ حمدى رزق زكى 2099537 كفـءكفـء8152011/03/01 معلم

نزلة على كیالنى 2011/03/01 مدیحھ حمدى غالب مجاھد 2104338 كفـءكفـء8162011/03/01 معلم

ریاض اطفال غیاضة الغربیة بنات 2011/03/01 مدیحھ دمحم عمران اسعد 2104724 كفـءكفـء8172011/03/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى قاسم االبتدائیة للبنات 2011/03/01 مرزوق ربیع یسن اسماعیل 671010 كفـءكفـء8182011/03/07 معلم

سلیم جابر للتعلیم االساسى 2011/03/01 مرفت احمد عبداللطیف احمد 665320 كفـءكفـء8192011/03/01 معلم

كفر ناصر للبنین 2011/03/01 مرفت سید صبره سید 1531679 كفـءكفـء8202011/03/07 معلم

مدحت مكى ع بنین 2011/03/01 مرفت كامل احمد محمود 672951 كفـءكفـء8212011/03/01 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/03/01 مروة حسن كیالنى عبد الجواد 667814 كفـءكفـء8222011/03/07 معلم

ببا الثانویة الزراعیة 2011/03/01 مروة دمحم ابو السعود بدوى 669689 كفـءكفـء8232011/03/01 معلم

سلیم جابر للتعلیم االساسى 2011/03/01 مروة دمحم حسن حسین 665321 كفـءكفـء8242011/03/01 معلم

2009/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات مروه احمد دمحم زكى 2101363 كفـءكفـء8252011/03/01 معلم

منیة الجید االعدادیة 2011/03/01 مروه احمد محمود دمحم 2108324 كفـءكفـء8262011/03/01 معلم

الجالء للبنات 2011/03/01 مروه احمد موسى ادریس 2050904 كفـءكفـء8272011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید قرنى كمال قرنى 2011/03/07 مروه رفعت ساعى عویس 2101051 كفـءكفـء8282011/03/07 معلم

فصول عبد الستار الفقاعى االعدادیة 2011/03/01 مروه زین العابدین عبدالعزیز عبدالجواد 2123796 كفـءكفـء8292011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات مروه محفوظ دمحم حسن 2101358 كفـءكفـء8302011/03/01 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 مروه دمحم مبروك ابوھشیمھ 2270960 كفـءكفـء8312011/07/01 معلم

ریاض اطفال السلطانى االبتدائیة 2011/03/01 مروه محمود حسین عبدالكریم 2124519 كفـءكفـء8322011/03/01 معلم

ریاض اطفال الثوره 2011/03/01 مریان مكرم عبید سعد هللا 2120471 كفـءكفـء8332011/03/01 معلم

الشھید بدیر فتحى دمحم عبد العزیز 2011/03/01 مریم جابر على دمحمین 1547886 كفـءكفـء8342011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السلطانى االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 مریم عبدالمسیح ابراھیم عبدالمسیح 2099543 كفـءكفـء8352011/07/14 معلم

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/01 مریم غالى حبیب بطرس 2132376 كفـءكفـء8362011/03/01 معلم

ببا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/14 مریم فوزى ابراھیم حنا 2096828 كفـءكفـء8372011/07/14 معلم

فصول جمال عالم االعدادیة بنین 2011/03/01 مریم ودیع یوسف زكى 667473 كفـءكفـء8382011/03/01 معلم

صفط راشین بنین 2011/03/01 مسعود مختار سید مسعود 2120359 كفـءكفـء8392011/03/07 معلم

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/01 مصطفى  سید على نصر 2176944 كفـءكفـء8402011/03/01 معلم

بنى عقبة 2011/03/01 مصطفى احمد وزیر على 2114866 كفـءكفـء8412011/02/28 معلم

قمبش المجمعة للبنات 2011/03/07 مصطفى جابر عبدالرحمن دمحم 2101791 كفـءكفـء8422011/03/01 معلم

طرشوب بنین 2011/03/01 مصطفى خضر عبدالعظیم خضر 2104466 كفـءكفـء8432011/03/01 معلم

واصف غالى 2011/03/01 مصطفى عبد الرحمن دمحم امام 1601253 كفـءكفـء8442011/03/01 معلم

ھربشنت االعدادیھ بنین 2011/03/01 مصطفى عبید دمحم مصطفى 667202 كفـءكفـء8452011/03/01 معلم

ببا الرسمیھ للغات 2011/07/01 مصطفى على دمحم احمد 1626799 كفـءكفـء8462011/07/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مصطفى قرنى صادق مجلى 1616436 كفـءكفـء8472011/03/01 معلم

زاویة الناویة 2011/03/01 مصطفى دمحم احمد دمحم 669511 كفـءكفـء8482011/03/01 معلم

السعید  صیاح االعدادیھ المشتركھ/د 2011/03/01 مصطفى دمحم حسن دمحم 1598513 كفـءكفـء8492011/03/07 معلم

ببا الرسمیھ للغات 2011/03/01 مصطفى محمود عبد التواب دمحم 2162735 كفـءكفـء8502011/03/07 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/03/01 معین سعد الدین دمحم كنزى 2082881 كفـءكفـء8512011/03/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة الزاویة المشتركھ 2011/07/01 ممدوح جابر عبد العلیم حسین 673571 كفـءكفـء8522011/07/14 معلم

ببا الرسمیھ للغات ع 2011/03/01 ممدوح دمحم خمیس دمحم اباظھ 1633915 كفـءكفـء8532011/03/01 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/03/01 منار حسن كامل بدوى 1543623 كفـءكفـء8542011/03/01 معلم

بنى عتمان 2011/03/01 منار سید رجب عبدالقادر 2116111 كفـءكفـء8552011/03/01 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنین 2011/03/01 منال  عبدهللا عبدالعظیم عبدهللا 2188290 كفـءكفـء8562011/03/01 معلم

2011/03/01 للتنمیة االجتماعیة٢جمعیة نداء  منال جمال سالمھ مھنى 2104474 كفـءكفـء8572011/03/01 معلم

نزلة الشریف 2011/03/01 منال عطوة دمحم احمد 667034 كفـءكفـء8582011/03/01 معلم

طنسا اإلبتدائیة بنات 2011/03/07 منال فاروق دمحم صبحى 667818 كفـءكفـء8592011/03/07 معلم

ریاض اطفال فابریقة بباالمشتركة 2011/07/01 منال دمحم حجاج دمحم 2101891 كفـءكفـء8602011/07/14 معلم

البكریة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 منال دمحم صادق عبدالحمید 2095526 كفـءكفـء8612011/03/01 معلم

عبد اللة دمحم مبروك االبتدائیة 2011/03/01 منال منیر ولیم صادق 667745 كفـءكفـء8622011/03/07 معلم

منیل موسـى المشتركة 2011/03/01 منجھ دمحم وراد حسن 2132886 كفـءكفـء8632011/03/01 معلم

عزبة الفقیرة االبتدائیة 2011/03/07 منصور دمحم عابدین ابراھیم 673893 كفـءكفـء8642011/03/01 معلم

ریاض اطفال ھربشنت بنین 2011/07/01 منى ابراھیم طھ محمود 2108120 كفـءكفـء8652011/07/01 معلم

ریاض اطفال السلطانى االبتدائیة 2011/07/01 منى أحمد شعبان عبدهللا 2120345 كفـءكفـء8662011/07/01 معلم

ابو شربان 2011/03/01 منى احمد عبد الوھاب عبد هللا 1548913 كفـءكفـء8672011/03/07 معلم

طرشوب بنین 2011/03/01 منى جابر دمحم شافعى 2108031 كفـءكفـء8682011/03/01 معلم
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ھلیة المجمعھ 2011/03/01 منى جمعھ محمود مرسى 673560 كفـءكفـء8692011/03/07 معلم

كفر ناصر للبنین 2011/03/01 منى حسن عبدالعظیم خزیم 2123049 كفـءكفـء8702011/03/07 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنات 2011/03/07 منى حسین سید شحاتھ 669846 كفـءكفـء8712011/03/07 معلم

صالح قندیل بنین 2011/07/01 منى خلف دمحم دمحم 2095544 كفـءكفـء8722011/07/01 معلم

كیر- ابوشربان الجدیدة بنات االبتدائیة  2011/03/01 منى رشاد عثمان محروس 1616512 كفـءكفـء8732011/03/01 معلم

)االمل(التربیة الخاصة  2011/03/01 منى عبد الحمید فضل عبد الحمید 1601193 كفـءكفـء8742011/03/01 معلم

ببا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 منى عبد الحمید دمحم سید 2391769 كفـءكفـء8752011/07/14 معلم

بنى عوض 2011/03/01 منى عبد الشكور ریاض فرغلي 665280 كفـءكفـء8762011/03/01 معلم

ام الجنازیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منى عبد العظیم بكري عوض 665292 كفـءكفـء8772011/03/07 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/03/01 منى عبدالرحمن دمحم إمام 2108708 كفـءكفـء8782011/03/01 معلم

ام الجنازیر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منى عرفة یسن ابراھیم 665328 كفـءكفـء8792011/03/01 معلم

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 منى على دمحم عبد الجواد 640037 كفـءكفـء8802011/03/07 معلم

الشھید أحمد دمحم عبد الرحیم 2011/03/01 منى فتحى شعبان احمد 2108674 كفـءكفـء8812011/03/07 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنین 2011/03/01 منى دمحم الغزالى  سلیمان 2050900 كفـءكفـء8822011/03/01 معلم

ریاض اطفال البرانقة بنین 2011/03/01 منى دمحم حسنى مكرم هللا 2104299 كفـءكفـء8832011/03/07 معلم

فصول طوة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 منى دمحم صادق عبدالحمید 2095525 كفـءكفـء8842011/03/01 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة بھربشنت 2011/07/01 منى دمحم عوض دمحم 668981 كفـءكفـء8852011/07/14 معلم
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ابو شربان االعدادیة المشتركة 2011/01/01 منى دمحم عیسى عبدالحمید 2222617 كفـءكفـء8862011/01/01 معلم

السالم للبنین 2011/03/01 منى محمود عبد التواب دمحم 669642 كفـءكفـء8872011/03/01 معلم

فابریقة ببا بنات 2011/07/01 منى محمود عبد الفتاح ابو سیف 669696 كفـءكفـء8882011/07/01 معلم

ریاض اطفال الضباعنة 2011/03/01 منى محمود دمحم یونس 2101343 كفـءكفـء8892011/03/01 معلم

طنسا اإلبتدائیة بنات 2011/03/01 منى یوسف سلیمان یوسف 666727 كفـءكفـء8902011/03/01 معلم

االتحاد للبنین ببا 2011/03/01 منیره دمحم عویس عبد هللا 1546397 كفـءكفـء8912011/03/07 معلم

سلیم جابر للتعلیم االساسى 2011/03/01 مھا احمد محمود دمحم 669513 كفـءكفـء8922011/03/01 معلم

منیل موسى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مھا جمعھ عرفات دمحم 2122993 كفـءكفـء8932011/03/07 معلم

ببا الرسمیھ للغات 2011/07/01 مھا حسن البنا ریاض دمحم 2279751 كفـءكفـء8942011/07/14 معلم

ریاض اطفال الضباعنة 2011/07/01 مھا سید فرحات دمحم 2120490 كفـءكفـء8952011/07/01 معلم

سلیم جابر للتعلیم االساسى 2011/03/01 مھا دمحم عبد الرحمن دمحم 670872 كفـءكفـء8962011/03/01 معلم

ریاض اطفال نزلة الزاویة المشتركة القدیمة 2011/03/01 مھا دمحم عبدالرحمن دمحم 2099502 كفـءكفـء8972011/03/07 معلم

ریاض اطفال عزبة حكیم 2011/03/01 مھا یسن شندى دمحم 2116110 كفـءكفـء8982011/01/01 معلم

النصر للبنات 2011/07/01 مى حسن البنا ریاض دمحم 2397476 كفـءكفـء8992011/07/14 معلم

ببا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مى سید صالح احمد 2122099 كفـءكفـء9002011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة بنات 2011/07/01 مي عبد الھادي عبد التواب عبد الھادي 2400611 كفـءكفـء9012011/07/01 معلم

على كیالنى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 میاده حلمى فتح هللا خمیس 2092846 كفـءكفـء9022011/03/07 معلم
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ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/01 میرا جورجى یوسف خیر 2101050 كفـءكفـء9032011/03/01 معلم

فصول جمال عالم االعدادیة بنین 2011/03/01 میرفت موریس اسعد جرجس 1584940 كفـءكفـء9042011/03/07 معلم

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/07 مینا ثروت زكى وھبھ 2158359 كفـءكفـء9052011/03/07 معلم

ببا الحدیثة 2011/03/01 مینا صبرى اسكندر معوض 2123685 كفـءكفـء9062011/03/07 معلم

بنى ھاشم االبتدائیة 2011/03/01 مینا نادى عبده واصف 667528 كفـءكفـء9072011/03/01 معلم

الشھید بدیر فتحى دمحم عبد العزیز 2011/03/01 نادیة دمحم ذكى على 666737 كفـءكفـء9082011/03/01 معلم

الشھید قرنى كمال قرنى 2011/03/01 نادیة دمحم صقر عبدالمطلب 667251 كفـءكفـء9092011/03/01 معلم

قمبش االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نادیھ احمد على دمحم 2123768 كفـءكفـء9102011/03/01 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنین 2011/07/01 نادیھ بغدادى محمود قطب 2050903 كفـءكفـء9112011/07/14 معلم

ریاض اطفال منیل موسى 2011/07/01 نادیھ شعبان احمد خضیر 2108056 كفـءكفـء9122011/07/01 معلم

ریاض اطفال السلطانى االعدادیھ 2011/03/01 نادیھ صالحین ابراھیم حسین 2104482 كفـءكفـء9132011/03/01 معلم

نزلة الشریف 2011/03/01 نادیھ طھ محمود بھلول 2132474 كفـءكفـء9142011/03/07 معلم

البرانقة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نادیھ دمحم نعیم على 2099788 كفـءكفـء9152011/03/01 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/07/01 ناھد جمعھ أحمد دمحم 2124531 كفـءكفـء9162011/07/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ناھد خمیس قرنى حسن 1616433 كفـءكفـء9172011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 ناھد سید عبد الفضیل حسین 669679 كفـءكفـء9182011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید قرنى كمال قرنى 2011/03/07 نجالء بھلول تقى عبدالمحسن 2101052 كفـءكفـء9192011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4077 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات نجالء حسن دمحم محمود 2101357 كفـءكفـء9202011/01/01 معلم

منیل موسـى المشتركة 2009/03/01 نجالء سالمھ عبدالعزیز ابراھیم 2128748 كفـءكفـء9212011/03/07 معلم

ابو شربان 2011/07/01 نجالء عبد المحسن جودة حبیب 667817 كفـءكفـء9222011/03/07 معلم

عزبة الحكیم االبتدائیة 2011/03/01 نجالء عبدالناصر خالد دمحم 2124471 كفـءكفـء9232011/03/01 معلم

ریاض اطفال طوة بنات للتعلیم االسا 2011/03/01 نجالء فتحى احمد عبدالحلیم 2095520 كفـءكفـء9242011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات نجالء فتحى حسن عبدالتواب 2101359 كفـءكفـء9252011/03/01 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات نجوان مصطفى فرج احمد 2120434 كفـءكفـء9262011/01/01 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 نجوى تونى إبراھیم حسن 673761 كفـءكفـء9272011/03/07 معلم

الشھید حسن عالم االعدادیھ بنات 2011/03/01 نجوى جمعھ السید معوض 669608 كفـءكفـء9282011/03/07 معلم

ریاض اطفال صفط راشین االبتدائیة 2009/03/01 نجوى رفعت یحیى مراد 2130674 كفـءكفـء9292011/03/07 معلم

ببا الرسمیھ للغات 2011/03/07 نجوى یحى حسین دمحم 2123695 كفـءكفـء9302011/03/07 معلم

قمبش االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نرمین سامى فؤاد میخائیل 2101045 كفـءكفـء9312011/03/01 معلم

كیر- ابوشربان الجدیدة بنات االبتدائیة  2011/03/01 نرمین دمحم عباس عبدالرسول 2099539 كفـءكفـء9322011/03/01 معلم

ریاض اطفال مدرسھ الجالء 2011/03/01 نسرین نشأت مخلوف وھبھ 2124520 كفـءكفـء9332011/03/01 معلم

سدس االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 نسمة حمدى اسعد حسن 2086307 كفـءكفـء9342011/01/01 معلم

سدس االعدادیھ بنین 2011/03/07 نسمھ دمحم عید مرزوق 2101783 كفـءكفـء9352011/03/07 معلم

الشھید أحمد دمحم عبد الرحیم 2011/03/01 نسمھ ممدوح دمحم محمود 2092319 كفـءكفـء9362011/03/07 معلم
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الشھید دمحم عبد الباسط بدوى 2011/03/01 نشوه دمحم احمد مصطفى 2101712 كفـءكفـء9372011/03/01 معلم

ریاض اطفال صفط راشین االبتدائیة 2011/03/01 نشوى حبیب جمعھ دمحم 2158357 كفـءكفـء9382011/03/01 معلم

منیل موسـى المشتركة 2011/03/07 نشوى عبدالتواب فارس عبدالجواد 2128750 كفـءكفـء9392011/03/07 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنات 2011/03/01 نشوى فتحى غانم عزب 667821 كفـءكفـء9402011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابو شربان 2011/07/01 نشوى محروس جالل عبدالحمید 2104336 كفـءكفـء9412011/07/14 معلم

ببا الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 نشوى دمحم جابر دمحم 1563213 كفـءكفـء9422011/03/07 معلم

بنى ھاشم االبتدائیة 2011/03/01 نصر جمعھ جبر ایوب 2124468 كفـءكفـء9432011/03/01 معلم

بنى ماضى  االعدادیة للبنین 2011/03/01 نظلھانم طھ عبد العزیز الشافعى 2089279 كفـءكفـء9442011/03/07 معلم

فصول كفر منصور 2011/03/01 نعمة جودة نجدي عبد هللا 2185515 كفـءكفـء9452011/03/01 معلم

جمعیھ بیت المال 2011/03/01 نعمة شعبان عبد الوھاب احمد 1556179 كفـءكفـء9462011/03/01 معلم

السالم للبنین 2011/03/01 نعمة فكرى بكرى امین 667674 كفـءكفـء9472011/03/07 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 نعمة دمحم دمحم عبدالجواد 666720 كفـءكفـء9482011/03/01 معلم

كفر ناصر بنات 2011/03/01 نعمھ صالح الدین احمد محمود 2121198 كفـءكفـء9492011/03/01 معلم

ببا التجاریھ المشتركة 2011/03/01 نعمھ عبد المنعم عبد الرازق احمد 1540610 كفـءكفـء9502011/03/07 معلم

بنى احمد االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/01 نعمھ عبدالسالم احمد دمحم 2104334 كفـءكفـء9512011/03/01 معلم

ببا الثانویة الزراعیة 2011/03/01 نفیسة محمود مصطفى ابراھیم 2089263 كفـءكفـء9522011/03/07 معلم

ریاض اطفال الضباعنة 2009/03/01 نھا عادل ابوھشیمھ جوده 2104311 كفـءكفـء9532011/07/24 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدحت مكى ع بنین 2011/03/01 نھاد صابر ذكى دمحم 670953 كفـءكفـء9542011/03/07 معلم

فصول نزلة الزاویة 2011/03/01 نھاد عباس دمحم دمحم 1531668 كفـءكفـء9552011/03/01 معلم

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنین 2011/03/01 نھلة احمد مبروك علي 2082580 كفـءكفـء9562011/03/01 معلم

ریاض اطفال السلطانى االعدادیھ 2011/03/01 نھلھ دمحم احمد احمد 2104484 كفـءكفـء9572011/03/01 معلم

الشھید أحمد دمحم عبد الرحیم 2011/03/01 نھى جوده محمود على 2108316 كفـءكفـء9582011/03/01 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنات 2011/07/01 نھى دمحم على احمد 673691 كفـءكفـء9592011/07/01 معلم

ریاض اطفال بنى ماضى االبتدائیھ بنات 2009/03/01 نھى محمود احمد قطب 2095558 كفـءكفـء9602011/03/01 معلم

عبد اللة دمحم مبروك االبتدائیة 2011/03/01 نھى مصطفى عبد هللا عبد الفتاح 667526 كفـءكفـء9612011/03/01 معلم

صالح قندیل بنین 2011/03/01 نھى یونس شحاتھ یونس 2104470 كفـءكفـء9622011/03/01 معلم

احمد شدید الجدیدة بنات 2011/03/01 نور الھدى ابو الوفا سید عبد الفضیل 667192 كفـءكفـء9632011/03/01 معلم

نزلة على كیالنى 2011/03/01 نورا حسن ریاض حسن 667207 كفـءكفـء9642011/03/01 معلم

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/01 نورا فؤاد كامل السید 2135206 كفـءكفـء9652011/03/07 معلم

رزقة المشارقة االعدادیة م 2011/03/01 نورا دمحم رشاد حمیده 2121163 كفـءكفـء9662011/03/01 معلم

بنى عوض 2011/03/01 نورة احمد فوزى دمحم 669688 كفـءكفـء9672011/03/01 معلم

ریاض اطفال الضباعنة 2011/03/01 نوره سید كمال سید 2101341 كفـءكفـء9682011/03/01 معلم

ریاض اطفال صفط راشین االبتدائیة 2008/10/01 نوره عبدالفتاح دمحم عبدالغفار 2123773 كفـءكفـء9692011/03/01 معلم

بنى أحمد االعدادیة 2011/03/01 نوره دمحم حفنى حسین 2120564 كفـءكفـء9702011/03/01 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى ماضى  االعدادیة للبنین 2011/03/07 نیفین ضیف هللا عبدهللا مشرف 2104598 كفـءكفـء9712011/03/07 معلم

ریاض اطفال البرانقة بنین 2011/03/01 نیفین عید عبدالمسیح عبده 2124506 كفـءكفـء9722011/01/01 معلم

سدس االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 نیفین كمال عوض برسوم 667218 كفـءكفـء9732011/03/01 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنین 2011/03/01 ھالة صالح ابراھیم حسن 667523 كفـءكفـء9742011/03/01 معلم

سلیم جابر للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھالة عمار عبدالحمید عبدالقادر 673116 كفـءكفـء9752011/03/01 معلم

حضانة الشھید فؤاد نصر ھندى 2011/03/01 ھالھ اسماعیل غریب دمحم 2108678 كفـءكفـء9762011/03/01 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنات 2011/03/01 ھالھ جاب هللا دمحم دمحم 1599958 كفـءكفـء9772011/03/01 معلم

ریاض اطفال طوة بنات للتعلیم االسا 2009/03/01 ھالھ رمضان مختار دمحم 2267063 كفـءكفـء9782011/03/01 معلم

الشھید ابو بكر نزالوى 2011/03/01 ھالھ سمیر دمحم عویس 1601187 كفـءكفـء9792011/03/07 معلم

ھلیة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ھالھ عبدالعظیم رمضان على 2101908 كفـءكفـء9802011/01/01 معلم

ریاض اطفال ام الجنازیر االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ عبدهللا محمود عبدهللا 2104314 كفـءكفـء9812011/07/01 معلم

ریاض اطفال البرانقة بنین 2011/03/01 ھالھ عنتر عبدالعزیز یسن 2123024 كفـءكفـء9822011/03/01 معلم

المنشیة القبلیة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 ھالھ دمحم السید احمد 2108081 كفـءكفـء9832011/03/01 معلم

النصر للبنات 2011/03/01 ھانى احمد عویس دمحم 2101347 كفـءكفـء9842011/03/07 معلم

كفر جمعھ االعدادیھ 2011/03/01 ھانى سمیر حكیم یوسف 2133999 كفـءكفـء9852011/03/01 معلم

ببا الرسمیھ للغات ع 2011/03/01 ھانى دمحم دمحم بركات 2101355 كفـءكفـء9862011/03/01 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنین 2011/07/01 ھاني عبد الباسط ابراھیم عبد اللطیف 671688 كفـءكفـء9872011/01/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى قاسم االبتدائیة للبنات 2011/03/01 ھاني دمحم عبد المنعم حامد مصطفي 672775 كفـءكفـء9882011/03/07 معلم

ریاض اطفال غیاضة الغربیة بنات 2011/03/07 ھایدى عزمى محمود سكران 2100186 كفـءكفـء9892011/03/01 معلم

غیاضة الغربیة االبتدائیة بنین 2011/03/01 ھبة احمد مبروك حسن 666716 كفـءكفـء9902011/03/07 معلم

صفط راشین االبتدائیة بنات 2011/07/01 ھبة احمد محمود دمحم 1547549 كفـءكفـء9912011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشریف االبتدائیة 2011/03/01 ھبة هللا جابر عبدهللا دمحم 2104271 كفـءكفـء9922011/03/01 معلم

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 ھبة سعید عبد الحمید عثمان 666701 كفـءكفـء9932011/03/01 معلم

سدس االبتدائیة الجدیدة 2011/03/07 ھبة عبد الحمید عیسى عبد الحمید 1547074 كفـءكفـء9942011/03/07 معلم

الشھید قرنى كمال قرنى 2011/03/01 ھبة عثمان عطیة دمحم 1543622 كفـءكفـء9952011/03/07 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 ھبة علي محمود علي 667219 كفـءكفـء9962011/03/01 معلم

طرشوب بنین 2011/03/01 ھبة دمحم مسعود حسن 667248 كفـءكفـء9972011/03/01 معلم

الشھید عمرو فتحى عبد الغنى احمد 2011/03/01 ھبھ احمد احمد ھنداوى 673050 كفـءكفـء9982011/03/07 معلم

بنى عوض 2011/03/01 ھبھ احمد على حسن 666964 كفـءكفـء9992011/03/01 معلم

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات ھبھ إمام ابوالسعود بدوى 2101361 كفـءكفـء10002011/03/07 معلم

احمد امام عبدالعزیز ع 2011/03/01 ھبھ انور على مصطفى 2099509 كفـءكفـء10012011/03/01 معلم

ریاض اطفال احمد شدید بنات 2011/07/01 ھبھ ربیع عبدالحمید معوض 2124540 كفـءكفـء10022011/07/14 معلم

ریاض اطفال البكریة االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ رمضان سعد احمد 2114852 كفـءكفـء10032011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى ھاشم 2011/07/01 ھبھ رمضان عبدالوھاب طھ 2158395 كفـءكفـء10042011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ببابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 ریاض اطفال ببا الرسمیھ لغات ھبھ صالح إبراھیم حسن 2104473 كفـءكفـء10052011/03/01 معلم

ابراھیم دمحم مبروك االعدادیة ب 2011/03/01 ھبھ على حسین خلیل 2104375 كفـءكفـء10062011/01/01 معلم

بنى أحمد االعدادیة 2011/03/01 ھبھ على شكرى احمد 2098511 كفـءكفـء10072011/03/01 معلم

ابراھیم دمحم مبروك االعدادیة ب 2011/03/01 ھبھ على دمحم جنیدى 2085299 كفـءكفـء10082011/03/01 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 ھبھ عمر احمد عبدالمطلب 2124522 كفـءكفـء10092011/03/01 معلم

ببا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ھبھ فتحى خلف رزق هللا 2096826 كفـءكفـء10102011/03/07 معلم

ریاض اطفال طرشوب الجدیدة 2011/03/01 ھبھ ماھر شافعى حسین 2124396 كفـءكفـء10112011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم سید االبتدائیة بنین 2011/03/01 ھبھ دمحم احمد جمعھ 2101708 كفـءكفـء10122011/03/07 معلم

فصول عبد الستار الفقاعى االعدادیة 2011/03/01 ھبھ دمحم احمد عبد اللطیف 2189351 كفـءكفـء10132011/03/01 معلم

قمبش االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ دمحم احمد مرزوق 640126 كفـءكفـء10142011/03/07 معلم

ریاض اطفال عبد الستار الفقاعى 2008/03/01 ھبھ دمحم على حسن 2102838 كفـءكفـء10152011/03/01 معلم

ابو شربان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ محمود حافظ قاسم 2398533 كفـءكفـء10162011/07/14 معلم

بنى ماضى االعدادیة بنات 2011/03/01 ھبھ محمود عبد الرسول دمحم 2125726 كفـءكفـء10172011/03/07 معلم

ابو شربان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ نادى عزب دمحم 2122093 كفـءكفـء10182011/07/01 معلم

الشھید دمحم عبد الباسط بدوى 2011/03/07 ھبھ نبیل دمحم أحمد 2176946 كفـءكفـء10192011/03/07 معلم

المنشیة القبلیة الجدیدة االبتدائیة 2011/03/07 ھدى  محروس كامل حسن 665327 كفـءكفـء10202011/03/07 معلم

عزبة الحكیم االبتدائیة 2011/03/01 ھدى احمد عبد العلیم معوض 1539705 كفـءكفـء10212011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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ابو بكر نزالوى االعدادیة 2011/03/01 ھدى احمد قرنى دمحم 2101713 كفـءكفـء10222011/03/07 معلم

كفر ناصر بنات 2011/03/01 ھدى محمود موسى عبدالواحد 2121202 كفـءكفـء10232011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 2011/03/01 ھدى ناجح حسین شفیق 2124372 كفـءكفـء10242011/03/07 معلم

سلیم جابر للتعلیم االساسى 2011/03/01 ھشام جابر عبدالحمید عبدالعلیم 665316 كفـءكفـء10252011/03/01 معلم

مدحت مكى ع بنین 2011/03/01 ھشام سید ابوسیف جارحى 2085263 كفـءكفـء10262011/03/01 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 ھناء ابوبكر محمود احمد 2116246 كفـءكفـء10272011/03/01 معلم

االصالح للبنین 2011/03/01 ھناء اسماعیل عبید حسن 666735 كفـءكفـء10282011/03/07 معلم

حسن عبدالرحیم الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ھناء ثروت دمحم ریاض 1549680 كفـءكفـء10292011/03/07 معلم

ابراھیم دمحم مبروك االعدادیة ب 2011/03/01 ھناء صبحى ذكرى صبحى 2124347 كفـءكفـء10302011/03/01 معلم

الشھید دمحم عبد الباسط بدوى 2011/03/01 ھناء طھ دمحم احمد 2125734 كفـءكفـء10312011/03/07 معلم

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/01 ھناء عصام الدین دمحم حسن 2124346 كفـءكفـء10322011/01/01 معلم

الشھید دمحم فرید سرحان للبنین 2011/03/01 ھناء دمحم السید حمیده 1540574 كفـءكفـء10332011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى قاسم 2011/03/01 ھناء دمحم توفیق یسن 2099225 كفـءكفـء10342011/03/07 معلم

ریاض اطفال ام المؤمنین بنین 2011/03/01 ھناء مكرم حبیب عطا هللا 2101362 كفـءكفـء10352011/03/01 معلم

)االمل(التربیة الخاصة  2011/07/01 ھند احمد عبدالحى دمحم 2107227 كفـءكفـء10362011/07/01 معلم

روضھ الدكتور ھشام رافت 2011/03/01 ھند سید اسماعیل ھاشم 2085269 كفـءكفـء10372011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى احمد 2008/03/01 ھند قرنى  عبدالسالم دمحم 2156166 كفـءكفـء10382011/03/07 معلم
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احمد شدید الجدیدة بنات 2011/03/01 ھویدا صالح صادق صالح 1543634 كفـءكفـء10392011/03/07 معلم

ابو شربان االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھویدة یحیى سید ریاض 2393878 كفـءكفـء10402011/07/01 معلم

الشھید بدیر فتحى دمحم عبد العزیز 2011/03/14 ھویده حلفایة عبد الظاھر احمد 2091739 كفـءكفـء10412011/03/14 معلم

السلطانى 2011/03/01 ھیام حفنى زكى طلب 2132997 كفـءكفـء10422011/03/07 معلم

جمال عالم االبتدائیة 2011/03/01 ھیام صالح دمحم عبد الحلیم 655785 كفـءكفـء10432011/03/01 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة بھربشنت 2011/03/01 ھیام عبدالنبى مبروك عبدالوھاب 2120595 كفـءكفـء10442011/03/07 معلم

ام القرى 2011/03/01 ھیام على دمحم ادریس 2108676 كفـءكفـء10452011/03/01 معلم

سدس االعدادیة بنات 2011/03/01 ھیام عید عوض هللا بیومى 2254482 كفـءكفـء10462011/03/01 معلم

ابو بكر نزالوى االعدادیة 2011/03/01 ھیام دمحم احمد طھ 2104374 كفـءكفـء10472011/03/07 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنین 2011/07/01 ھیثم على ابراھیم على 2104361 كفـءكفـء10482011/03/01 معلم

الثوره االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھیثم عمار عبد هللا على 1543613 كفـءكفـء10492011/03/07 معلم

بنى قاسم االبتدائیة للبنات 2011/03/01 ورده ابوالھنا عبدالعظیم عوض هللا 2097660 كفـءكفـء10502011/03/01 معلم

سدس الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 وسام جمال اسماعیل ھریدى 1547151 كفـءكفـء10512011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى قاسم 2011/03/01 وسام صالح عویس یونس 2108059 كفـءكفـء10522011/03/07 معلم

الثوره االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 وضاح خلیفة قایاتى عبد الجواد 671080 كفـءكفـء10532011/03/01 معلم

بنى ماضى االبتدائیة بنات 2011/07/01 وفاء احمد صابر ابوزید 665279 كفـءكفـء10542011/07/01 معلم

ریاض اطفال عبداللة مبروك 2011/03/01 وفاء حسنى دمحم مرزوق 2104276 كفـءكفـء10552011/03/07 معلم
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ریاض اطفال على كیالنى 2011/03/01 وفاء عادل دمحم ابوبكر 2104273 كفـءكفـء10562011/03/01 معلم

قمبش الثانویة المشتركة 2011/03/01 وفاء عید عباس سید 2121195 كفـءكفـء10572011/03/01 معلم

فصول جزیرة الفقاعى االعدادیة 2011/07/01 وفاء لبیب حفنى عوض هللا 2092836 كفـءكفـء10582011/07/14 معلم

طنسا االعدادیة بنات 2011/03/01 والء سمیر على عباس 2130696 كفـءكفـء10592011/03/07 معلم

كفر جمعة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 والء فھیم عبدالوھاب فتح الباب 2120597 كفـءكفـء10602011/03/01 معلم

قمبش المجمعھ بنین 2011/03/01 والء محروس كامل ابو زید 2131375 كفـءكفـء10612011/03/01 معلم

الحدیثة االعدادیة للبنات بیا 2011/03/01 والء دمحم شحاتھ عبدالفتاح 2096107 كفـءكفـء10622011/03/07 معلم

ببااالعدادیة الحدیثة بنین 2011/03/01 والء دمحم عبدالعاطى ابراھیم 2140559 كفـءكفـء10632011/03/01 معلم

جزیرة ببا 2011/03/01 ولید ابراھیم حسن دمحم 2195315 كفـءكفـء10642011/03/01 معلم

صالح قندیل بنین 2011/03/01 ولید ربیع دمحم احمد 673362 كفـءكفـء10652011/03/01 معلم

طرشوب الجدیدة كیر 2011/03/01 ولید محمود دمحم سید 667249 كفـءكفـء10662011/03/01 معلم

منیل موسى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وھبھ إبراھیم وھبھ یوسف 2261922 كفـءكفـء10672011/07/01 معلم

عبد الستار الفقاعى المشتركة 2011/03/01 وھیبھ خلیفھ نصر رمضان 2104369 كفـءكفـء10682011/03/01 معلم

البرانقة بنات 2011/03/01 یحى دمحم دمحم عبدالجید 2123059 كفـءكفـء10692011/03/01 معلم

نزلة الزاویة 2011/03/01 یسري دمحم سید احمد عبدالعال 657236 كفـءكفـء10702011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم سید االبتدائیة بنین 2011/07/01 یونا یحیى مالك جرجس 2254864 كفـءكفـء10712011/07/01 معلم

ھیئة كیر- ھلیة الجدیدة بنات  2011/03/01 یونان ابراھیم سعد ابراھیم 673290 كفـءكفـء10722011/03/07 معلم
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یعمل بالدیوان 1988/09/01 ابراھیم عبدالعال ابراھیم سلیمان 660548 كفـءكفـء12009/01/28 مدیر مدرسة- معلم أول أ 

بنى نصیر 1993/09/01 ثناء شعبان دمحم على 660485 كفـءكفـء22009/01/28 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

١الدیابیة  2009/07/01 احمد سرحان احمد صابر 2391845 كفـءكفـء32011/07/14 أمین مكتبة

الجمعیة الخیریة االبتدائیة 2011/07/01 امل عبدالرشید دمحم دمحم 2161916 كفـءكفـء42011/07/14 أمین مكتبة

الجالء بكوم ابو راضى 2009/07/01 تامر میخائیل عبده حنین 2390369 كفـءكفـء52011/07/14 أمین مكتبة

صفط الغربیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ربیع احمد عبدالعال عبدالعاطى 2132699 كفـءكفـء62011/07/14 أمین مكتبة

الشھید غریب عبد التواب الثانویة بنین 2008/07/01 صفاء دمحم نصر سید 2126710 كفـءكفـء72011/07/14 أمین مكتبة

فصول الھرم االعدادیة المشتركة 2008/07/01 عواطف رشاد احمد احمد 2084248 كفـءكفـء82011/07/14 أمین مكتبة

كوم ابو راضي االعدادیة المشتركة 2009/07/01 منصور سید صابر عبدالقادر 2055097 كفـءكفـء92011/07/14 أمین مكتبة

زاویة المصلوب بنات 2009/07/01 نرمین رفعت شحاتھ میخائیل 2394298 كفـءكفـء102011/07/14 أمین مكتبة

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2009/07/01 نھى محمود سید عبدالجید 2160793 كفـءكفـء112011/07/14 أمین مكتبة

فصول جزیرة المساعدة الثانویة المشتركة 2008/03/01 نورا عبدالمطلب محمود عبدالمطلب 2155155 كفـءكفـء122011/03/07 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2009/07/01 احمد جمعھ عبدالفتاح سلیمان 2401769 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

الواسطى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 سامیة شكرى طلبھ عرفات 2317637 كفـءكفـء142011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2009/07/01 شیماء صالح شاكر دمحم 2402564 كفـءكفـء152011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

٢الحدیثة االبتدائیة  2009/07/01 محمود فراج محمود عبدالوھاب 2394274 كفـءكفـء162011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

صفط الغربیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 مصطفى كامل عبدالمحسن عبدالقوى 2258055 كفـءكفـء172011/07/14 أخصائى تكنولوجیا
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الشھید محمود حسن االعدادیة بنین 2009/07/01 نھى صالح صادق دمحم 662380 كفـءكفـء182011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

ونا القس االعدادیة المشتركة 2009/07/01 احمد مصطفى كامل عبدالباقى 2159394 كفـءكفـء192011/07/14 أخصائى نفسى

علیة دمحم توفیق الثانویة بنات 2008/03/01 أمیمة یوسف عبدهللا الشریف 2039785 كفـءكفـء202011/03/07 أخصائى نفسى

صفط الغربیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 رانیا شعبان فتحى ابوالحسن 2266320 كفـءكفـء212011/07/14 أخصائى نفسى

د حازم قرنى االبتدائیة 2009/07/01 رحاب بدوى دمحم عبدالباقى 2133651 كفـءكفـء222011/07/14 أخصائى نفسى

٢التعاون االبتدائیة المشتركة  2009/07/01 رحاب نادى على دمحم 2390054 كفـءكفـء232011/07/14 أخصائى نفسى

معصرة ابو صیر الجدیدة 2009/03/01 رشا عزت صبحى حسن 2170022 كفـءكفـء242011/03/07 أخصائى نفسى

الشھید دمحم صفا عبداجواد علي بنى غنیم االبتدائیة 
الجدیدةسابقا

2008/07/01 سامیة  فرج عبدالوھاب سعد 2160660 كفـءكفـء252011/07/14 أخصائى نفسى

فصول جزیرة المساعدة الثانویة المشتركة 2008/03/01 سوسن دمحم عباس عبدالخالق 2048111 كفـءكفـء262011/03/07 أخصائى نفسى

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2009/07/01 صفاء رجب احمد سید 2373047 كفـءكفـء272011/07/14 أخصائى نفسى

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2009/07/01 علیاء عزت على عبدالقوى 2102714 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى نفسى

بنى غنیم القدیمة 2008/03/01 ماجدة شعبان محمود عبدالجواد 2160656 كفـءكفـء292011/03/07 أخصائى نفسى

الجمعیة الخیریة االعدادیة بنین. ف 2009/07/01 دمحم حسین ابوالقاسم حامد 2128261 كفـءكفـء302011/07/14 أخصائى نفسى

المھندس دویدار عبد الحمید 2009/03/01 محمود سعید محمود دمحم 2090602 كفـءكفـء312011/03/07 أخصائى نفسى

عزبة االسكندرانى االبتدائیة 2009/07/01 نجالء عبدالعال عزازى دمحم 2126775 كفـءكفـء322011/07/14 أخصائى نفسى

2008/03/01 بمیدوم٢العبور  نجوى حسین دمحم حسین 2189650 كفـءكفـء332011/03/07 أخصائى نفسى

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 ھبھ عبدالحلیم على على 2397601 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١التعاون  االبتدائیة المشتركة  2009/07/01 ھبھ غریب دمحم ھندى 2390338 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/07/01 ابتسام سلیمان محمود صالح 662885 كفـءكفـء362011/07/14 أخصائى اجتماعى

كفر ابجیج 2008/07/01 ابتسام سید احمد عبدالفتاح سید 2045637 كفـءكفـء372011/03/07 أخصائى اجتماعى

بنى غنیم القدیمة 2008/07/01 ابتسام سید محمود سید 2131044 كفـءكفـء382011/07/14 أخصائى اجتماعى

فصول ادریجة االعدادیة 2009/07/01 احمد احمد خلیل على 659453 كفـءكفـء392011/07/14 أخصائى اجتماعى

معصرة ابو صیر الجدیدة 2009/07/01 احمد حمدى عبود عبدهللا 2170012 كفـءكفـء402011/07/14 أخصائى اجتماعى

قمن العروس الثانویة المشتركة 2009/07/01 احمد حموده میھوب عیسوى 660721 كفـءكفـء412011/07/14 أخصائى اجتماعى

عطف افوة االعدادیة بنین 2009/07/01 احمد رمضان احمد دمحم 2128240 كفـءكفـء422011/07/14 أخصائى اجتماعى

الجمعیة الخیریة االعدادیة بنین. ف 2008/01/12 احمد سید اسماعیل اسماعیل 2161911 كفـءكفـء432011/03/07 أخصائى اجتماعى

ابوصیر الثانویة التجاریة 2009/07/01 احمد سید سید نصر 677469 كفـءكفـء442011/04/01 أخصائى اجتماعى

صفط الغربیة 2009/07/01 احمد شعبان سلیمان احمد 1564939 كفـءكفـء452011/07/14 أخصائى اجتماعى

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 احمد عبدالھادى دمحم عبدالھادى 2132935 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة سلیمان وھبى االبتدائیة 2009/07/14 احمد منصور دمحم عبدالفتاح 2155162 كفـءكفـء472011/07/14 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 انفسط الثانویة المشتركة احمد وجیھ كامل محمود 662420 كفـءكفـء482011/07/14 أخصائى اجتماعى

البوصیرى االبتدائیة 2009/03/01 ارزاق دمحم ابراھیم ابو شوشھ 660761 كفـءكفـء492011/03/07 أخصائى اجتماعى

كفر ابجیج االعدادیة 2009/07/01 اسامھ رمضان محمود سلیمان 2083118 كفـءكفـء502011/07/14 أخصائى اجتماعى

قمن العروس الجدیدة 2005/09/26 اسامھ فتحى دمحم عبدالواحد 2132805 كفـءكفـء512011/03/07 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النھضة المشتركة بقمن  العروس 2008/07/01 أسماء خلیفة عبدالعال نایف 2267761 كفـءكفـء522011/07/14 أخصائى اجتماعى

صفط الغربیة االبتدائیة المشتركة الجدیدة 2008/07/01 اسماء سعد دمحم دمحم 1610258 كفـءكفـء532011/05/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال صفط الغربیة 2008/07/01 اسماء دمحم فؤاد بیومى 1551024 كفـءكفـء542011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/07/01 امال احمد سید ناصر 662446 كفـءكفـء552011/07/14 أخصائى اجتماعى

البطل یوسف صدیق االعدادیة 2008/07/01 امال دمحم مراد عبد الحمید دمحم 2093739 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى اجتماعى

االشراف االعدادیة المشتركة 2008/07/01 امال محمود دمحم جمال الدین 1551023 كفـءكفـء572011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢التعاون االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 أمل حسین عبدالمقصود دمحم 2126684 كفـءكفـء582011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال ابوصیر الجدیدة 2008/07/01 امل رزق ابوالسعود دمحم 2155141 كفـءكفـء592011/07/14 أخصائى اجتماعى

جزیرة المساعدة االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 امل على جوده دمحم 2067745 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

افوة االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 امل فایز عبداللطیف عبدالباقى 1536296 كفـءكفـء612011/03/07 أخصائى اجتماعى

معصرة ابوصیر الحدیثة 2008/07/01 أمل قرنى عبدالمجید جمعة 2305821 كفـءكفـء622011/07/14 أخصائى اجتماعى

افوة االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 امل محمود دمحم دمحم 2401306 كفـءكفـء632011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال د حازم قرنى 2008/07/01 امیمة قرنى عبدالمحسن مرسى 2133650 كفـءكفـء642011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى حدیر االبتدائیة بنات 2008/07/01 ایمان احمد عبدالفتاح احمد 2399466 كفـءكفـء652011/07/14 أخصائى اجتماعى

صفط الشرقیة االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 ایمان ذكرى حبیب مسیحة 2296021 كفـءكفـء662011/07/14 أخصائى اجتماعى

افوة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 ایمان سلومھ عبدالحلیم على 2132700 كفـءكفـء672011/03/07 أخصائى اجتماعى

الشاعر دمحم توفیق االبتدائیة 2009/07/01 ایمان عبدالمنعم عبدالعال حسن 2194469 كفـءكفـء682011/07/14 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المھندس دویدار عبد الحمید 2008/07/01 ایمان على راضى فرحات 660745 كفـءكفـء692011/07/14 أخصائى اجتماعى

ْالشھید طلعت عبد الستار 2009/07/01 ایناس عبدالفتاح على مرعى 662140 كفـءكفـء702011/03/01 أخصائى اجتماعى

الواسطى االعدادیة بنین 2008/07/01 تامر احمد عبدالوھاب محمود 2095788 كفـءكفـء712011/07/14 أخصائى اجتماعى

الجمعیة الخیریة االبتدائیة 2008/07/01 ثناء دمحم عبدالسالم عبدالحافظ 2161914 كفـءكفـء722011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2009/07/01 جانیت ماھر أیوب دمیان عطیة 2230093 كفـءكفـء732011/07/14 أخصائى اجتماعى

میدوم االعدادیة بنات 2006/01/01 جیھان سید محمود دمحم 662468 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابویط الجدیدة االعدادیة. ف 2008/01/10 خالد محمود ریاض قطب 2131607 كفـءكفـء752011/03/07 أخصائى اجتماعى

النیل التجریبیة لغات اعدادى 2008/07/01 راندا دمحم على عبد الھادى 660159 كفـءكفـء762011/07/14 أخصائى اجتماعى

اطواب التجریبیة لغات االبتدائیة 2009/07/01 رجب راضى اسماعیل عبدالحمید 663265 كفـءكفـء772011/07/14 أخصائى اجتماعى

د حازم قرنى االبتدائیة 2009/07/01 رحاب عبدهللا حسین مصطفى 1546374 كفـءكفـء782011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢التعاون االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 رشا كامل غریب احمد 1547224 كفـءكفـء792011/07/14 أخصائى اجتماعى

المصلوب 2008/07/01 رشا نادى حسین دمحم 2106598 كفـءكفـء802011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢افوة  2009/07/01 رشا ودیع عزیز باسلیوس 2126777 كفـءكفـء812011/07/14 أخصائى اجتماعى

النھضة المشتركة بقمن  العروس 2008/07/01 رضا عبدالتواب عبدالعظیم امام 2182292 كفـءكفـء822011/07/14 أخصائى اجتماعى

النیل الرسمیة لغات 2008/07/01 ریحاب صالح دمحم خلیفة 1553470 كفـءكفـء832011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الیعقوبى بابویط 2009/07/01 سامیة سید سعید حسن 2130039 كفـءكفـء842011/07/14 أخصائى اجتماعى

خدیجة بنت خویلد 2009/07/01 سحر شفیق حامد خلیفة 2289654 كفـءكفـء852011/07/24 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

علیة دمحم توفیق الثانویة بنات 2008/07/01 سحر دمحم نبیل یحیى دمحم ابوزید 2086940 كفـءكفـء862011/07/14 أخصائى اجتماعى

كوم ادریجة االعدادیة 2009/07/01 سعد مصطفى دمحم حسن 2160780 كفـءكفـء872011/07/14 أخصائى اجتماعى

المھندس دویدار عبد الحمید االعدادیة 2008/07/01 سماح خطاب مطاوع على 1531367 كفـءكفـء882011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/07/01 سمیھ فوزى عبدالوھاب حسن 2104225 كفـءكفـء892011/07/14 أخصائى اجتماعى

١التعاون  االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 سناء حسین عبدالرحمن عبدالحمید 1548152 كفـءكفـء902011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال المھندس دویدار عبدالحمید 2008/07/01 سومیھ احمد توفیق احمد عطا 2130466 كفـءكفـء912011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال التحریر المجمعة 2008/03/01 شرین فتحى رجب دمحم 2131093 كفـءكفـء922011/03/07 أخصائى اجتماعى

عطف افوة االبتدائیة بنین 2008/07/01 شیماء رجائى دمحم إبراھیم 2289655 كفـءكفـء932011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢الحدیثة االبتدائیة  2009/07/01 صباح شعبان محمود مصباح 2155135 كفـءكفـء942011/07/14 أخصائى اجتماعى

علیة دمحم توفیق الثانویة بنات 2008/07/01 صفاء عبدالنبى محمود خلیفة 662396 كفـءكفـء952011/07/14 أخصائى اجتماعى

قمن العروس الجدیدة 2008/07/01 صفاء عبدالھادى عبدالقوى عبدالواحد 662150 كفـءكفـء962011/07/14 أخصائى اجتماعى

الواسطى الثانویة التجاریة 2009/03/01 طارق رمضان شعبان عبده 2095811 كفـءكفـء972011/03/07 أخصائى اجتماعى

١الحدیثة االبتدائیة  2009/07/01 عادل دمحم عبد العزیز خلیل 663568 كفـءكفـء982011/07/14 أخصائى اجتماعى

ابویط االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 عبد النبى مبروك على عثمان 662894 كفـءكفـء992011/07/14 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 انفسط الثانویة المشتركة عبدالفتاح زیدان عبدالفتاح احمد 2055975 كفـءكفـء1002011/07/14 أخصائى اجتماعى

النیل الرسمیة لغات 2008/07/01 عبیر دمحم محمود جمعة 2127424 كفـءكفـء1012011/07/14 أخصائى اجتماعى

المھندس دویدار عبد الحمید 2006/12/03 عبیر یاسین ذكى خلیفة 1542652 كفـءكفـء1022011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

٢التعاون االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 عال دمحم دمحم اسماعیل 662463 كفـءكفـء1032011/07/14 أخصائى اجتماعى

قمن العروس الثانویة المشتركة 2008/05/12 عمرون سید رمضان احمد 2166105 كفـءكفـء1042011/07/14 أخصائى اجتماعى

الحومة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 غادة مصطفى بكرى نایل 2131601 كفـءكفـء1052011/03/07 أخصائى اجتماعى

الحومة االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 فاتن سلطان حسین فرج 2131464 كفـءكفـء1062011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال اطواب بنین تعلیم أساسى 2008/07/01 فاطمة ثابت نصر مرعى 2126778 كفـءكفـء1072011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الجالء بكوم ابو راضى 2008/07/01 فاطمة عبدهللا مرسى دمحم 2391208 كفـءكفـء1082011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال كوم ادریجة االبتدائیة 2009/07/01 لیزا سمیر حبیب رزق 2399613 كفـءكفـء1092011/07/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2007/03/01 ماجده سید حسانین حسن 660727 كفـءكفـء1102011/03/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبدالعزیز تعلیم أساسى االبتدائیة 2009/03/01 محسن عبدالنبى قرنى دمحم 660742 كفـءكفـء1112011/03/07 أخصائى اجتماعى

صفط الغربیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 محفوظ رجب محمود موسى 2093705 كفـءكفـء1122011/07/14 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االعدادیة بنین 2009/07/01 دمحم صالح عویس عبد الحمید 663452 كفـءكفـء1132011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید غریب عبد التواب الثانویة بنین 2009/07/01 محمود عبدالعظیم عطیة عبدالجواد 1529866 كفـءكفـء1142011/07/14 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة المشتركة قمن 2009/07/01 مرفت عبدالكریم بدر احمد 1540429 كفـءكفـء1152011/07/14 أخصائى اجتماعى

كفر ابجیج االعدادیة 2008/07/01 مروة حسن قرنى رشوان 2132925 كفـءكفـء1162011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال میدوم المشتركة 2007/10/01 مروة كمال سید صبر 2194476 كفـءكفـء1172011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢الحدیثة االبتدائیة  2009/07/01 مصطفى صالح عبدالحلیم عبداللطیف 2100229 كفـءكفـء1182011/07/14 أخصائى اجتماعى

جزیرة المساعدة تعلیم اساسى بنین 2008/07/01 مصطفى دمحم رزق على 659152 كفـءكفـء1192011/07/14 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال عبدالرحمن البنا بابوصیر 2008/07/01 ملكھ فؤاد عبدالسالم نصر 2159419 كفـءكفـء1202011/07/14 أخصائى اجتماعى

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2008/07/01 منال یس احمد حامد 1531353 كفـءكفـء1212011/07/14 أخصائى اجتماعى

النھضة المشتركة بقمن  العروس 2009/07/01 منى احمد عبدالحلیم دمحم 2128263 كفـءكفـء1222011/07/14 أخصائى اجتماعى

س اإلعدادیة.عمر بن عبدالعزیز ت 2009/07/01 مھا محمود على حسین 2128246 كفـءكفـء1232011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشیخ جرحس 2009/07/01 میمى سمیر مجلى ابراھیم 659436 كفـءكفـء1242011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى حدیر اإلعدادیة المشتركة 2008/07/01 نادیة دمحم صالح سید 2093718 كفـءكفـء1252011/07/14 أخصائى اجتماعى

افوة االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 ناھد عید رجب على 1708315 كفـءكفـء1262011/07/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2008/07/01 نبیلة ابوالسباع عبدالرحمن دمحم 2047243 كفـءكفـء1272011/07/14 أخصائى اجتماعى

االشراف االبتدائیة 2009/03/01 ھاشم جمعة على عبدهللا 2110440 كفـءكفـء1282011/03/07 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود حسن االعدادیة بنین 2008/07/01 ھالھ كمال سید احمد 2136485 كفـءكفـء1292011/07/14 أخصائى اجتماعى

على درویش 2008/07/01 ھانم على سید على 2205487 كفـءكفـء1302011/07/14 أخصائى اجتماعى

المیمون الغربیة 2008/07/01 ھبھ ربیع ابراھیم دمحم 2396264 كفـءكفـء1312011/07/14 أخصائى اجتماعى

عطف افوة االبتدائیة بنین 2008/07/01 ھدى احمد عبدالوھاب سید احمد 1618407 كفـءكفـء1322011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود حسن االعدادیة بنین 2008/03/01 ھدى احمد دمحم سلیمان 2098781 كفـءكفـء1332011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال كفر ابجیج 2008/07/01 ھناء خالف شاكر دمحم 2281563 كفـءكفـء1342011/07/14 أخصائى اجتماعى

كوم ابو راضي االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ھند احمد راضى عبدالعزیز 1547706 كفـءكفـء1352011/07/14 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 بمیدوم١العبور  ھند عزت عویس عبدالعلیم 2211863 كفـءكفـء1362011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

بنى غنیم القدیمة 2008/07/01 ھند فتحى دمحم عبدالجواد 2127172 كفـءكفـء1372011/07/14 أخصائى اجتماعى

النصر 2008/07/01 ھویدا عدنان عبدالمحسن دمحم 2155177 كفـءكفـء1382011/07/01 أخصائى اجتماعى

2005/12/01 بمیدوم٢العبور  ھیام عبدالنبى عبدالخالق شافعى 2394489 كفـءكفـء1392011/07/14 أخصائى اجتماعى

بني حدیر االعدادیة بنین 2009/03/01 یاسر جابر دمحم احمد 663263 كفـءكفـء1402011/03/07 أخصائى اجتماعى

كوم ادریجة االعدادیة 1993/03/15 احمد عبدالفتاح احمد عبدالمجید 660193 كفـءكفـء1412009/01/28 معلم أول أ

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 1993/09/01 اشرف ماھر حافظ احمد 2011257 كفـءكفـء1422009/11/03 معلم أول أ

قمن العروس الثانویة المشتركة 1993/09/01 حسین سید احمد حسین 663786 كفـءكفـء1432009/11/03 معلم أول أ

عزبة سلیمان وھبى االبتدائیة 1982/06/30 سلیمان عبدالمنعم دمحم سلیمان 662869 كفـءكفـء1442008/11/26 معلم أول أ

الشھید سید عبدالحفیظ ابوصیر الثانویة المشتركةسابقا 1992/09/01 شادیة حسین سعد خلیل 2030717 كفـءكفـء1452009/01/28 معلم أول أ

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 1991/09/01 مصطفى عبد الغفار امین فرج مصطفى 1770127 كفـءكفـء1462009/01/28 معلم أول أ

١التعاون  االبتدائیة المشتركة  1998/11/26 ارزاق حموده سید فضل هللا 663083 كفـءكفـء1472009/01/28 معلم أول

كوم ادریجة االعدادیة 1994/09/01 رمضان مصطفى ابرھیم مصطفى 660242 كفـءكفـء1482009/01/28 معلم أول

عطف افوة االبتدائیة بنین 1989/11/01 عبدهللا على خلف دمحم 1618160 كفـءكفـء1492009/11/03 معلم أول

میدوم االبتدائیة بنات 2006/07/29 ابراھیم احمد مجلوب ابراھیم 662467 كفـءكفـء1502011/03/07 معلم

فصول الھرم االعدادیة المشتركة 2008/07/01 احالم صالح احمد عویس 662403 كفـءكفـء1512011/07/14 معلم

2009/03/01 )٢( زاویة المصلوب االبتدائیة بنات رقم  احالم عیاد مرقص سعید 662400 كفـءكفـء1522011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 احالم نعامھ بیومى نعامھ 660757 كفـءكفـء1532011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزبة حلمى الجدیدة 2009/03/01 احمد ابراھیم عبدالحلیم ابراھیم 660758 كفـءكفـء1542011/03/07 معلم

خالد بن الولید االعدادیة بنین 2009/03/01 احمد ابوالنور على على 2086937 كفـءكفـء1552011/03/07 معلم

معصرة ابو صیر المشتركة 2008/01/13 احمد ثابت ربیع احمد 1553480 كفـءكفـء1562011/03/07 معلم

عزبة االسكندرانى االعدادیة 2009/03/01 احمد جابر امام عبد المقصود 2023159 كفـءكفـء1572011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/03/01 احمد حسن عبدهللا حسین 662457 كفـءكفـء1582011/03/07 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیة 2008/01/12 احمد حسین عبد الحلیم دمحم 663558 كفـءكفـء1592011/03/07 معلم

صفط الشرقیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد حسین دمحم سكران 2026850 كفـءكفـء1602011/03/07 معلم

الجمعیة الخیریة االعدادیة بنین. ف 2009/03/01 احمد زین العابدین احمد حسن 2128269 كفـءكفـء1612011/03/07 معلم

١دمحم عثمان جالل  2009/03/01 احمد سید عبد الجواد عبد الحمید 659132 كفـءكفـء1622011/03/07 معلم

الدیابیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد شعبان احمد ابراھیم 1540544 كفـءكفـء1632011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 احمد شلبى على احمد 2168263 كفـءكفـء1642011/07/14 معلم

١دمحم عثمان جالل  2009/03/01 احمد صالح دمحم حسین 662430 كفـءكفـء1652011/03/07 معلم

ونا القس االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد عبدالتواب جمعة دمحم 2037297 كفـءكفـء1662011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/03/01 احمد عبدالتواب حسن الجیوشى 2043884 كفـءكفـء1672011/03/07 معلم

الحومة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد عبدالتواب دمحم دمحم نصار 2055095 كفـءكفـء1682011/03/07 معلم

االشراف االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد عبدالغفار دمحم خلیل 2095793 كفـءكفـء1692011/03/07 معلم

كفر ابجیج االعدادیة 2008/03/01 احمد عبدالغنى احمد عطیة 2032277 كفـءكفـء1702011/03/07 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میھوب الدیب االعدادیة 2009/07/01 احمد فوزى عبدالمعطى احمد 2090259 كفـءكفـء1712011/07/14 معلم

بنى سلیمان البحریة 2005/12/15 احمد لطفى عبد التواب احمد 2067735 كفـءكفـء1722011/03/07 معلم

بني حدیر االعدادیة بنین 2009/03/01 احمد دمحم السعید مؤمن دمحم 2131522 كفـءكفـء1732011/03/07 معلم

الشھید دمحم صفا عبداجواد علي بنى غنیم االبتدائیة 
الجدیدةسابقا

2009/03/01 احمد دمحم عمرون عبدالحمید 660726 كفـءكفـء1742011/03/07 معلم

الشھید محمود حسن االعدادیة بنین 2004/11/15 احمد دمحم دمحم اسماعیل 2114527 كفـءكفـء1752011/03/07 معلم

بنى حدیر االبتدائیة بنات 2009/03/01 احمد دمحم مھدى ابراھیم 659158 كفـءكفـء1762011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 احمد محمود دمحم جویدة 2168233 كفـءكفـء1772011/07/14 معلم

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2009/03/01 احمد مكرم لبیب مصطفى 2160790 كفـءكفـء1782011/03/07 معلم

الھرم الجدید 2009/03/01 احمد نادى ابوالعال حسین 662379 كفـءكفـء1792011/03/07 معلم

ابوصیر الثانویة التجاریة 2009/03/01 احمد ھالل عباس دمحم 2161877 كفـءكفـء1802011/03/07 معلم

الدكتور احمد محرم االبتدائیة 2009/03/01 اخالص على عبده دمحم 1551757 كفـءكفـء1812011/03/07 معلم

كوم ابو راضي االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ارزاق ابراھیم عمار ابراھیم 663448 كفـءكفـء1822011/03/07 معلم

الشھید غریب عبد التواب الثانویة بنین 2009/07/01 اسامھ ربیع شحاتھ عبداللطیف 2160193 كفـءكفـء1832011/07/14 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/07/01 اسامھ شحاتھ سنوسى عید 2390045 كفـءكفـء1842011/07/14 معلم

االشراف االبتدائیة 2009/03/01 اسامھ كمال شحاتھ عباس 662405 كفـءكفـء1852011/03/07 معلم

الواسطى االعدادیة بنین 2009/03/01 إسراء عجمى خلیفة عبدالوھاب معوض 2091678 كفـءكفـء1862011/03/07 معلم

قمن العروس الجدیدة 2008/03/01 اسالم حسین یونس عبدهللا 660764 كفـءكفـء1872011/03/07 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2008/03/01 اسماء احمد عبدالباقى سلیمان 2168367 كفـءكفـء1882011/03/07 معلم

ریاض أطفال بنى حدیر االبتدائیة بنین 2009/03/01 اسماء احمد على دمحم 2129881 كفـءكفـء1892011/03/07 معلم

التحریر المجمعة بانفسط 2009/03/01 اسماء احمد كامل احمد 662424 كفـءكفـء1902011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید اكرام الناجى 2009/03/01 اسماء سید صادق سید 2130036 كفـءكفـء1912011/03/07 معلم

بنى غنیم القدیمة 2008/07/01 اسماء سید محمود سید 660750 كفـءكفـء1922011/07/14 معلم

١ریاض اطفال دمحم عثمان جالل  2009/03/01 اسماء عبدالسمیع حمیدة عبدالسمیع 2160796 كفـءكفـء1932011/03/07 معلم

فصول بنى غنیم االعدادیة المشتركة 2009/07/01 اسماء على احمد عبدالمولى 2166423 كفـءكفـء1942011/07/14 معلم

افوة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 اسماء فتحى سید احمد 1545622 كفـءكفـء1952011/03/07 معلم

ریاض اطفال معصرة ابوصیر الحدیثة 2008/03/01 اسماء مجدى سید عبدالعلیم 2155186 كفـءكفـء1962011/03/07 معلم

ریاض اطفال جزیرة المساعدة بنین 2009/07/01 اسماء دمحم عبدالرحمن احمد 2127421 كفـءكفـء1972011/07/14 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2009/07/01 اسماء ھالل دمحم احمد 2161828 كفـءكفـء1982011/07/14 معلم

اطواب الثانویة المشتركة 2009/07/01 اسماء یحیى عبدالعاطى مرسى 2161884 كفـءكفـء1992011/07/14 معلم

الشھید دمحم صفا عبداجواد علي بنى غنیم االبتدائیة 
الجدیدةسابقا

2009/03/01 اشرف سید اسماعیل عید 660722 كفـءكفـء2002011/03/07 معلم

النویشى االبتدائیة 2009/03/01 اشرف دمحم ابوزید عبدالحلیم 1549883 كفـءكفـء2012011/03/07 معلم

صفط الشرقیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 اشرف محمود ذكى على 2135220 كفـءكفـء2022011/03/07 معلم

ریاض اطفال عطف افوة 2009/07/01 اعیان ابراھیم سید احمد 2099211 كفـءكفـء2032011/07/14 معلم

ریاض اطفال ادریجة االبتدائیة 2009/03/01 آالء احمد دمحم عبدالجواد 2102712 كفـءكفـء2042011/03/07 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ادریجة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 الشیماء عاطف حسین محمود الجمل 2108566 كفـءكفـء2052011/07/14 معلم

جزیرة المساعدة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 الشیماء فتحى احمد الشیمى 2056747 كفـءكفـء2062011/07/14 معلم

ْالشھید طلعت عبد الستار 2008/03/01 الفت عبدالحلیم عطیھ معوض 662143 كفـءكفـء2072011/03/07 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2008/03/01 الھام سمیر امین اسماعیل 2161832 كفـءكفـء2082011/03/07 معلم

فصول جزیرة المساعدة الثانویة المشتركة 2008/03/01 الھام سید دمحم شافعى 662893 كفـءكفـء2092011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة التجاریة 2008/03/01 الھام دمحم عبدالمحسن عبدالحمید 2039810 كفـءكفـء2102011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/03/01 الھام دمحم دمحم ابراھیم 2093719 كفـءكفـء2112011/03/07 معلم

ریاض اطفال قمن العروس المشتركة 2008/03/01 امال عبدالحلیم جمعھ سید 2130939 كفـءكفـء2122011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/03/01 امال كمال عبد العزیز عبد القادر 663573 كفـءكفـء2132011/03/07 معلم

جمعیة تنمیة المجتمع المحلى بالمصلوب 2008/07/01 امال محروس عبدالسالم احمد 2170062 كفـءكفـء2142011/07/14 معلم

ریاض اطفال معصرة ابوصیر الحدیثة 2009/03/01 امال دمحم السید رمضان 2155143 كفـءكفـء2152011/03/07 معلم

بنى نصیر 2009/03/01 امال ھاشم عبد الوھاب حماد 2189343 كفـءكفـء2162011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابوصیر الجدیدة 2008/03/01 امانى احمد نادى خمیس 2130830 كفـءكفـء2172011/03/07 معلم

ریاض اطفال اطواب المشتركة التجریبیة 2008/03/01 امانى جمعة حسین سلیمان 2158546 كفـءكفـء2182011/03/07 معلم

ریاض اطفال الفاروق عمر االبتدائیة 2008/03/01 امانى حماده مرسى احمد 2102706 كفـءكفـء2192011/03/07 معلم

ریاض اطفال المیمون بنین الجدیدة 2008/03/01 امانى سعد عبدالواحد حسانین 2032290 كفـءكفـء2202011/03/07 معلم

افوة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 امانى فتحى دمحم دمحم 2132931 كفـءكفـء2212011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى سلیمان البحریة 2009/03/01 امانى دمحم شحاتھ عبدالعاطى 2130038 كفـءكفـء2222011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 امانى دمحم مندور بیومى 2178557 كفـءكفـء2232011/03/07 معلم

اطواب التجریبیة لغات االبتدائیة 2008/03/01 امانى مكرم حماد ابوزید 662418 كفـءكفـء2242011/03/07 معلم

المھندس دویدار عبد الحمید االعدادیة 2008/03/01 امل شحات سند امام 1545837 كفـءكفـء2252011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة تعلیم اساسى بنین 2009/07/01 امل طلعت عبدالبارى عبدالجواد 2401611 كفـءكفـء2262011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2008/03/01 امل عبدهللا عبدالعزیز مبروك الجمل 2182734 كفـءكفـء2272011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحومة الجدیدة 2009/03/01 امل دمحم عبدالفتاح عبدالمجید 2127419 كفـءكفـء2282011/03/07 معلم

جزیرة النور 2008/03/01 امل محمود دمحم ابراھیم 1551029 كفـءكفـء2292011/03/07 معلم

االشراف االعدادیة المشتركة 2008/03/01 امیرة احمد عبدالقوى خلیفة 662414 كفـءكفـء2302011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 امیرة جمال ابوبكر دمحم 2080056 كفـءكفـء2312011/03/07 معلم

كفر ابجیج االعدادیة 2009/03/01 امیرة عبدالعظیم عبدالعزیز عبدالسالم 2055087 كفـءكفـء2322011/03/07 معلم

ریاض اطفال د احمد محرم بمیدوم 2009/03/01 امیرة دمحم عبدالحمید دمحم 2174151 كفـءكفـء2332011/03/07 معلم

معصرة ابو صیر الجدیدة 2009/03/01 امیره جمال دمحم اسماعیل 1555161 كفـءكفـء2342011/03/07 معلم

بنى حدیر االبتدائیة بنات 2009/03/01 أمیره دمحم ربیع دمحم 659159 كفـءكفـء2352011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة التجاریة 2008/03/01 امیمة جمال الدین دمحم دمحم الصباغ 2048925 كفـءكفـء2362011/03/07 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2008/03/01 امیمة سید دمحم ابوالحمد 2253482 كفـءكفـء2372011/03/07 معلم

زاویة المصلوب بنات 2008/03/01 انتصار عبدالعزیز ابراھیم محمود 663258 كفـءكفـء2382011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ْالشھید طلعت عبد الستار 2009/03/01 انعام دمحم احمد دمحم 1553605 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

الھرم الجدید 2006/04/03 انوار حسین دمحم حسین 662398 كفـءكفـء2402011/03/07 معلم

الشھید احمد یاسین احمد دمحم 2009/03/01 انور فھمى غریب سید 662132 كفـءكفـء2412011/03/07 معلم

الشاعر دمحم توفیق االبتدائیة 2009/03/01 ایمان ابراھیم عبدالحمید دمحم 1546083 كفـءكفـء2422011/03/07 معلم

النھضة المشتركة بقمن  العروس 2008/03/01 ایمان احمد احمد عبدالجواد 660765 كفـءكفـء2432011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة التجاریة 2009/03/01 ایمان امام عبدالحلیم امام 2161883 كفـءكفـء2442011/03/07 معلم

ریاض اطفال د حازم قرنى 2009/03/01 ایمان امین عبدالجواد محروس 2133648 كفـءكفـء2452011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 ایمان بكرى قرنى عبدالنبى 2182137 كفـءكفـء2462011/07/14 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2008/07/01 ایمان توفیق كامل محمود 2147272 كفـءكفـء2472011/07/14 معلم

ریاض اطفال المیمون بنین الجدیدة 2008/07/01 ایمان حسن عبدالقوى عبید 2101275 كفـءكفـء2482011/07/14 معلم

٢الحدیثة االبتدائیة  2009/07/01 ایمان حسن عبدالمحسن عبداللطیف 1548156 كفـءكفـء2492011/07/14 معلم

البطل یوسف صدیق االعدادیة 2008/07/01 ایمان حسین احمد موسى 2090572 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

س االبتدائیة بنات.الشھید اكرام الناجى ت 2006/07/29 ایمان حنفى احمد عبدالعظیم 659447 كفـءكفـء2512011/03/07 معلم

ریاض اطفال الجمعیة الخیریة بقمن 2009/03/01 ایمان درویش عبد العزیز درویش 2066211 كفـءكفـء2522011/03/07 معلم

بنى حدیر االبتدائیة بنات 2008/07/01 ایمان سعد دمحم محفوظ 664281 كفـءكفـء2532011/07/14 معلم

كفر ابجیج االعدادیة 2009/03/01 ایمان سعید احمد قاسم 2128257 كفـءكفـء2542011/03/07 معلم

٢التعاون االبتدائیة المشتركة  2009/03/01 ایمان سعید لطفى محمود 1548154 كفـءكفـء2552011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجمعیة الخیریة االبتدائیة 2009/03/01 ایمان سید سید معوض 660743 كفـءكفـء2562011/03/07 معلم

١ریاض اطفال دمحم عثمان جالل  2009/03/01 ایمان سید عمار احمد 2131086 كفـءكفـء2572011/03/07 معلم

جزیرة النور 2008/03/01 ایمان صبحى دمحم على 2045639 كفـءكفـء2582011/03/07 معلم

میدوم االبتدائیة بنین 2006/07/29 ایمان صالح دمحم نصار 659163 كفـءكفـء2592011/03/07 معلم

الشھید سید عبدالحفیظ ابوصیر الثانویة المشتركةسابقا 2008/03/01 ایمان صالح محمود مبروك 662416 كفـءكفـء2602011/03/07 معلم

ریاض اطفال اطواب المشتركة التجریبیة 2008/07/01 ایمان عبدالرازق ذكى عبد الحافظ 2099624 كفـءكفـء2612011/07/14 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/03/01 ایمان عبدالمنعم سلیمان عیسى 662138 كفـءكفـء2622011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/03/01 ایمان على احمد مبروك 2133656 كفـءكفـء2632011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2009/07/01 ایمان فكرى محروس عبدالعزیز 2167636 كفـءكفـء2642011/07/14 معلم

ریاض اطفال كفر ابجیج 2009/03/01 ایمان فوزى عبدالحمید محمود على 2156005 كفـءكفـء2652011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2009/03/01 ایمان كامل عبدالمقصود دمحم 2032282 كفـءكفـء2662011/03/07 معلم

ریاض اطفال اطواب المشتركة التجریبیة 2008/03/01 ایمان دمحم احمد ابراھیم 2099625 كفـءكفـء2672011/03/07 معلم

ریاض اطفال المھندس دویدار عبدالحمید 2009/03/01 ایمان مكرم لبیب مصطفى 2127417 كفـءكفـء2682011/03/07 معلم

اطواب االعدادیة بنات 2009/03/01 ایمن احمد على دمحم 663264 كفـءكفـء2692011/03/07 معلم

التحریر المجمعة بانفسط 2009/03/01 ایمن حامد انور عطیوة 2131119 كفـءكفـء2702011/03/07 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیة 2009/03/01 ایمن حسین محمود حسین 1732212 كفـءكفـء2712011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ایمن عبد الحمید سید عبد المجید 663551 كفـءكفـء2722011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المیمون الغربیة 2009/03/01 ایمن دمحم عبدالرحمن عبدالباقى 662145 كفـءكفـء2732011/03/07 معلم

١دمحم عثمان جالل  2009/03/01 ایمن دمحم قرنى دمحم 660753 كفـءكفـء2742011/03/07 معلم

الثورة بعزب المیمون 2009/03/01 ایمن مرعى  حامد یونس 2088538 كفـءكفـء2752011/03/07 معلم

صفط الغربیة االبتدائیة المشتركة الجدیدة 2009/03/01 ایھاب ماھر وھبھ میخائیل 2045634 كفـءكفـء2762011/03/07 معلم

كفر ابجیج االعدادیة 2009/03/01 بدوى صالح عویس یونس 2022089 كفـءكفـء2772011/03/07 معلم

معصرة ابوصیر الحدیثة 2008/01/12 تامر ابوالخیر حنفى عبدالمنعم 659077 كفـءكفـء2782011/03/07 معلم

معصرة ابو صیر االعدادیة 2009/03/01 تامر شعبان فوزى محمود 2106603 كفـءكفـء2792011/03/07 معلم

الشھید سید عبدالحفیظ ابوصیر الثانویة المشتركةسابقا 2009/07/01 تامر دمحمین عبده امین 2169973 كفـءكفـء2802011/07/14 معلم

ریاض اطفال جزیرة المساعدة بنین 2008/03/01 تغرید عویس بدوى دمحم 2027133 كفـءكفـء2812011/03/07 معلم

البطل یوسف صدیق االعدادیة 2008/03/01 تقوى مبروك عبدالعزیز على 2132918 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

الشھید احمد یاسین احمد دمحم 2009/03/01 تھانى دمحم عبد التواب حسنین 659150 كفـءكفـء2832011/03/07 معلم

معصرة ابو صیر االعدادیة 2009/03/01 ثابت عبدالحمید مرسى عبدالسالم 662454 كفـءكفـء2842011/03/07 معلم

البطل یوسف صدیق االعدادیة 2009/07/01 ثناء احمد سید عمار 2167741 كفـءكفـء2852011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 جاكلین عبدالمسیح غطاس عریان 2168481 كفـءكفـء2862011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 جلیلة دمحم حامد محمود 2168378 كفـءكفـء2872011/03/07 معلم

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2009/03/01 جھاد صابر حسن الضبع 2102697 كفـءكفـء2882011/03/07 معلم

النویشى االعدادیة بنین 2009/07/01 جورج مجدى سعد سعد هللا 2369978 كفـءكفـء2892011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2009/03/01 جیھان جبریل دمحم عبد الرازق 2130057 كفـءكفـء2902011/07/14 معلم

ریاض اطفال د حازم قرنى 2009/07/01 جیھان صالح عبدالرحمن احمد 2133647 كفـءكفـء2912011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 حازم شعبان سید متولى 2390156 كفـءكفـء2922011/07/14 معلم

میھوب الدیب االعدادیة 2008/01/12 حسام عمر عبد الحلیم ابوزید 2023930 كفـءكفـء2932011/03/07 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیة 2008/05/13 حسن ابوعجیلة دمحم عمران 659442 كفـءكفـء2942011/07/14 معلم

النویشى االبتدائیة 2009/03/01 حسن معوض حسن معوض 660740 كفـءكفـء2952011/03/07 معلم

عزبة االصالح االبتدائیة 2009/07/01 حسناء احمدمحرم كامل عبدالغنى 663268 كفـءكفـء2962011/07/14 معلم

ریاض أطفال صفط الغربیة الجدیدة 2009/03/01 حسناء محمود السعید عبد العزیز 2142997 كفـءكفـء2972011/03/07 معلم

١دمحم عثمان جالل  2009/07/01 حسنى كردى دمحم ابراھیم 1529844 كفـءكفـء2982011/07/14 معلم

االشراف االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حسین جارحى حسین عبدالجبار 2388883 كفـءكفـء2992011/07/14 معلم

الشھید غریب عبد التواب الثانویة بنین 2009/03/01 حسین سلطان ابوسریع فرغلى 2093737 كفـءكفـء3002011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2005/01/11 حسین محب عدلى ابوبكر 2178636 كفـءكفـء3012011/03/07 معلم

كوم ادریجة االبتدائیة 2009/03/01 حماده حسین بشندى على 1531111 كفـءكفـء3022011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 حمدیة عاشور عبدالقوى دمحم 2168321 كفـءكفـء3032011/03/07 معلم

٢التعاون االبتدائیة المشتركة  2009/03/01 حمزه فاروق على عبدالعظیم 662459 كفـءكفـء3042011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحومة الجدیدة 2009/03/01 حمیده دمحم محمود احمد 2155152 كفـءكفـء3052011/03/07 معلم

صفط الغربیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 حنان جمال احمد محمود 1530480 كفـءكفـء3062011/03/07 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال التحریر المجمعة 2008/03/01 حنان رمضان احمد ابوالمعاطى 2131051 كفـءكفـء3072011/03/07 معلم

ریاض اطفال الھرم االبتدائیة 2009/07/01 حنان سعید عبدالفتاح ابوالنور 2155163 كفـءكفـء3082011/07/14 معلم

قمن العروس الجدیدة 2008/03/01 حنان سید احمد صالح 660763 كفـءكفـء3092011/03/07 معلم

س االبتدائیة بنات.الشھید اكرام الناجى ت 2009/03/01 حنان سید جاب هللا عبد العال 664289 كفـءكفـء3102011/03/07 معلم

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2009/03/01 حنان سید حسن سالم 2195003 كفـءكفـء3112011/03/07 معلم

النویشى االعدادیة بنین 2009/03/01 حنان سید عبدالتواب كیالنى 2166004 كفـءكفـء3122011/03/07 معلم

ریاض اطفال قمن العروس المشتركة 2008/03/01 حنان شعبان یحیى احمد 2165862 كفـءكفـء3132011/03/07 معلم

ادریجة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 حنان عبد السالم قرنى جعفر 664270 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/07/01 حنان عید صالح شافعى 664280 كفـءكفـء3152011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 حنان فتحى عبدالوھاب سید 2182125 كفـءكفـء3162011/07/14 معلم

ریاض اطفال جزیرة المساعدة بنین 2008/07/01 حنان فؤاد امین حماد 2170089 كفـءكفـء3172011/07/14 معلم

صفط الغربیة 2008/03/01 حوریة دمحم محمود عبدالمقصود 662462 كفـءكفـء3182011/03/07 معلم

الشھید دمحم صفا عبداجواد علي بنى غنیم االبتدائیة 
الجدیدةسابقا

2009/03/01 خالد حسین ابوالقاسم جادالمولى 659443 كفـءكفـء3192011/03/07 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/03/01 خدیجھ سلیمان مصباح سلیمان 662130 كفـءكفـء3202011/03/07 معلم

الشھید سید عبدالحفیظ ابوصیر الثانویة المشتركةسابقا 2009/03/01 خلیفة دمحم عید سید 1543327 كفـءكفـء3212011/03/07 معلم

الواسطى االعدادیة بنین 2008/07/01 دالیا جمعة حسن عثمان 2155184 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

الواسطى االعدادیة بنین 2009/03/01 دالیا حسین احمد دسوقى 662898 كفـءكفـء3232011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4105 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صفط الشرقیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دالیا محسن على عبدالشافى 2133642 كفـءكفـء3242011/03/07 معلم

ونا القس االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دعاء ربیع حسین بیومى 2132913 كفـءكفـء3252011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2008/03/01 دعاء عبدالفتاح قرنى فھمى 2136484 كفـءكفـء3262011/03/07 معلم

ونا القس االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دعاء عویس محمود دمحم 2030945 كفـءكفـء3272011/03/07 معلم

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2008/03/01 دعاء فتحى عبدالكریم عبد الجواد 662134 كفـءكفـء3282011/03/07 معلم

ریاض اطفال الجمعیة الخیریة بقمن 2008/03/01 دعاء دمحم حسین على صقر 2161913 كفـءكفـء3292011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2008/03/01 دعاء دمحم محمود دمحم 2131500 كفـءكفـء3302011/03/07 معلم

عطف افوة االعدادیة بنین 2008/03/01 دینا عبدالرحمن فتح هللا مأمون 2132934 كفـءكفـء3312011/03/07 معلم

النیل التجریبیة لغات اعدادى 2008/07/01 دینا عدلى جمعة ابوالسعود 2390926 كفـءكفـء3322011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 راضیة صادق دمحم عبد السالم 2387275 كفـءكفـء3332011/02/14 معلم

خالد بن الولید االعدادیة بنین 2008/03/01 رامیة على سید دمحم 662900 كفـءكفـء3342011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/03/01 راندا ممدوح سید سلیمان 662135 كفـءكفـء3352011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/03/01 رانیا جابر ابراھیم مرسى 2204386 كفـءكفـء3362011/03/07 معلم

الفاروق عمر بأبو صیر 2009/03/01 رانیا منصور عبد السالم مجاھد 2194935 كفـءكفـء3372011/03/07 معلم

اطواب االعدادیة المشتركة 2009/03/01 راویة ابواللیل محمود سید 2047245 كفـءكفـء3382011/03/07 معلم

١دمحم عثمان جالل  2009/03/01 راویھ سالم عبدالقوى عبدربھ 662131 كفـءكفـء3392011/03/07 معلم

قمن العروس الثانویة المشتركة 2008/03/01 رباب جابر عبد التواب خلیل 664273 كفـءكفـء3402011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االشراف االبتدائیة 2006/07/29 ربیع فتحى عبدالتواب احمد 662409 كفـءكفـء3412011/03/07 معلم

البطل یوسف صدیق االعدادیة 2009/07/01 ربیع مختار عباس حسنین 2093733 كفـءكفـء3422011/07/14 معلم

عطف افوة االعدادیة بنین 2006/07/29 رجب عبدالعظیم عبدالرحمن دمحم 662423 كفـءكفـء3432011/03/07 معلم

عطف افوة االبتدائیة بنین 2005/07/29 رزقھ محروس عویس بیومى 663252 كفـءكفـء3442011/03/07 معلم

2008/03/01 )٢( زاویة المصلوب االبتدائیة بنات رقم  رشا ابوسریع عبدالعال ابوسریع 1614935 كفـءكفـء3452011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید ھشام الجمل 2008/03/01 رشا احمد قرنى احمد 2101269 كفـءكفـء3462011/03/07 معلم

ریاض اطفال الجمعیة الخیریة بقمن 2008/03/01 رشا حسین احمد عبداللطیف 2160813 كفـءكفـء3472011/03/07 معلم

الشھید غریب عبد التواب الثانویة بنین 2009/03/01 رشا حلیم اسكندر حنا 2161910 كفـءكفـء3482011/03/07 معلم

2009/03/01 )٢( زاویة المصلوب االبتدائیة بنات رقم  رشا رمضان محمود احمد 2043880 كفـءكفـء3492011/03/07 معلم

فصول ادریجة االعدادیة 2009/03/01 رشا سید احمد سعودى 2102700 كفـءكفـء3502011/03/07 معلم

الجمعیة الخیریة االبتدائیة 2008/03/01 رشا على عید عبدالعزیز 2028646 كفـءكفـء3512011/03/07 معلم

ریاض اطفال االشراف االبتدائیة 2009/03/01 رشا دمحم الصوفى مؤمن 1540449 كفـءكفـء3522011/03/07 معلم

اطواب االعدادیة المشتركة 2009/03/01 رشا دمحم مھدى سلیمان 1620238 كفـءكفـء3532011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحومة الجدیدة 2009/03/01 رشا محمود زاید محمود 2130035 كفـءكفـء3542011/03/07 معلم

معصرة ابوصیر الحدیثة 2009/03/01 رضا حسن مطراوى عبد البارى 664283 كفـءكفـء3552011/03/07 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/03/01 رضا دمحم جابر صقر 2169986 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

ریاض اطفال افوة الجدیدة 2008/03/01 رضا یحیى جاد على 2027136 كفـءكفـء3572011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید سید عبدالحفیظ ابوصیر الثانویة المشتركةسابقا 2009/03/01 رضوان سید عبد المنعم جوده 664266 كفـءكفـء3582011/03/07 معلم

علیة دمحم توفیق الثانویة بنات 2009/03/01 رفقھ غطاس دمیان فرج 2126425 كفـءكفـء3592011/03/07 معلم

صفط الشرقیة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 رقیة رجب دمحم خلیفة 2057825 كفـءكفـء3602011/07/14 معلم

میدوم االعدادیة بنات 2009/03/01 رمضان شعبان عبدالحمید نصار 2157649 كفـءكفـء3612011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة االعدادیة المشتركة 2008/01/12 رمضان صالح میھوب دمحم 1536300 كفـءكفـء3622011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2006/03/01 رمضان دمحم عبدالرحمن عبدالقوى 2178637 كفـءكفـء3632011/03/07 معلم

ریاض اطفال افوة الجدیدة 2008/03/01 رنده فتحى محمود دمحم 1536288 كفـءكفـء3642011/03/07 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 1998/05/31 زغلول عبد الفتاح عبد الغني اسماعیل 660208 كفـءكفـء3652009/11/03 معلم

نزلة الجنیدى 2009/03/01 زینب احمد رزق محمود 2189363 كفـءكفـء3662011/03/07 معلم

٢دمحم عثمان جالل  2009/03/01 زینب جمال محمود عویس 1531109 كفـءكفـء3672011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابوصیر الجدیدة 2008/03/01 زینب سلیمان حسین سلیمان 2130832 كفـءكفـء3682011/03/07 معلم

الشاعر دمحم توفیق االبتدائیة 2009/03/01 زینب على عبدالمنعم عبدالوھاب 1546086 كفـءكفـء3692011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفر ابجیج 2009/03/01 زینب فتحى عبدالعزیز درویش 2161921 كفـءكفـء3702011/03/07 معلم

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2008/03/01 زینب یونس عبدالحلیم عمران 662133 كفـءكفـء3712011/03/07 معلم

الجالء بكوم ابو راضى 2008/03/01 سالى عبد العال عبد المنعم لبیب 2204209 كفـءكفـء3722011/03/07 معلم

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2009/03/01 سامح إمام دمحم عبدالمجید 2126165 كفـءكفـء3732011/03/07 معلم

عزبة سلیمان وھبى االعدادیة 2008/01/21 سامى عبدالرحمن دمحم عبدالسمیع 2126162 كفـءكفـء3742011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابویط الجدیدة االعدادیة. ف 2009/07/01 سامى فتحى احمد دمحم 2401238 كفـءكفـء3752011/07/14 معلم

ریاض اطفال ادریجة االبتدائیة 2008/03/01 سامیة احمد عباس ابراھیم 2170083 كفـءكفـء3762011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2008/07/01 سامیة جمال فاروق شحاتھ 2168326 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

2008/03/01 )٢( زاویة المصلوب االبتدائیة بنات رقم  سامیة خلیفة عباس اسماعیل 662489 كفـءكفـء3782011/03/07 معلم

ریاض اطفال جزیرة المساعدة بنین 2008/07/01 سامیة شعبان دمحم عبداللطیف 1540444 كفـءكفـء3792011/07/14 معلم

صفط الشرقیة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سامیھ امین عبدالعلیم دمحم 660729 كفـءكفـء3802011/03/07 معلم

اطواب التجریبیة لغات االبتدائیة 2008/03/01 سحر سرحان سید عبدالمقصود 2039778 كفـءكفـء3812011/03/07 معلم

بني حدیر االعدادیة بنین 2009/03/01 سحر سعد دمحم محفوظ 2022093 كفـءكفـء3822011/03/07 معلم

النیل التجریبیة لغات اعدادى 2009/03/01 سحر شعیب مرسى شعیب 2168461 كفـءكفـء3832011/03/07 معلم

ریاض اطفال عطف افوة 2009/07/01 سحر فتحى قرنى مندى 2099208 كفـءكفـء3842011/07/14 معلم

النویشى االعدادیة بنین 2009/03/01 سحر كامل حسین على 2132908 كفـءكفـء3852011/03/07 معلم

ریاض اطفال اطواب المشتركة التجریبیة 2009/03/01 سحر یاسین عبدالحلیم دمحم 2099626 كفـءكفـء3862011/03/07 معلم

الدكتور احمد محرم االبتدائیة 2006/12/29 سعاد عبد الحى عبد التواب ابراھیم 659161 كفـءكفـء3872011/03/07 معلم

بنى حدیر االبتدائیة بنات 2008/03/01 سعاد محمود عبدهللا دمحم 663262 كفـءكفـء3882011/03/07 معلم

الحومة االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 سعدیھ فؤاد قرنى محمود 662139 كفـءكفـء3892011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 سعید جمعة ابراھیم عبدالمطلب 2178640 كفـءكفـء3902011/03/07 معلم

یوسف صدیق تربیة خاصة فكرى 2009/03/01 سعید سید ریاض دمحم 660094 كفـءكفـء3912011/03/07 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید االعدادیة بنین 2009/03/01 سعید شعبان على صابر 2032268 كفـءكفـء3922011/03/07 معلم

التحریر المجمعة بانفسط 2009/03/01 سعید عبدهللا حنین سخیرون 662426 كفـءكفـء3932011/03/07 معلم

ونا القس االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سعید دمحم سید دمحم سید 2055091 كفـءكفـء3942011/03/07 معلم

عطف افوة االعدادیة بنین 2009/03/01 سماح ابوسمرة على احمد 663561 كفـءكفـء3952011/03/07 معلم

میدوم االعدادیھ بنین 2009/03/01 سماح حسنى احمد عقل 2182165 كفـءكفـء3962011/03/07 معلم

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2008/03/01 سماح حمدى محمود على 1531094 كفـءكفـء3972011/03/07 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2009/03/01 سماح حموده سید فضل هللا 2039776 كفـءكفـء3982011/03/07 معلم

فصول بنى غنیم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سماح خالد احمد مخلوف 1543298 كفـءكفـء3992011/03/01 معلم

اطواب الثانویة المشتركة 2008/03/01 سماح ربیع قرنى عثمان 663560 كفـءكفـء4002011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2008/07/01 سماح رمضان سید فرحان 2032296 كفـءكفـء4012011/07/01 معلم

ریاض اطفال قمن العروس المشتركة 2008/03/01 سماح سید دمحم عثمان 2133643 كفـءكفـء4022011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2008/03/01 سماح عبدالنبى على طھ 2168392 كفـءكفـء4032011/03/07 معلم

میدوم االعدادیة بنات 2009/03/01 سماح ماضى دمحم مبروك 2024944 كفـءكفـء4042011/03/07 معلم

ریاض اطفال عطف افوة 2009/07/01 سماح محروس سید خلیل 2099212 كفـءكفـء4052011/07/14 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2008/03/01 سماح دمحم قرنى على 2099622 كفـءكفـء4062011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحومة الجدیدة 2008/03/01 سمر عبدالعال عبدالمنعم لبیب 2127410 كفـءكفـء4072011/03/07 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیة 2008/05/12 سمیر احمد توفیق دمحم 659438 كفـءكفـء4082011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد یاسین احمد دمحم 2008/01/12 سمیر صابر حمیده جبالى 660154 كفـءكفـء4092011/03/07 معلم

اطواب االعدادیة بنات 2009/03/01 سمیھ طھ عبدالفتاح دمحم 2129465 كفـءكفـء4102011/03/07 معلم

جمعیة االعمال الخیریة بالمیمون 2009/03/01 سناء سید عبدهللا دمحم 2100614 كفـءكفـء4112011/03/07 معلم

ریاض أطفال زاویة المصلوب بنات 2009/03/01 سناء شعبان حسن دمحم 2027119 كفـءكفـء4122011/03/07 معلم

اطواب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سناء نادى على حسن 2133653 كفـءكفـء4132011/03/07 معلم

س االعدادیة.جزیرة المساعدة ت 2008/03/01 سھام ابوزید احمد ابوزید 2155181 كفـءكفـء4142011/03/07 معلم

2006/07/29 د مصطفى الوكیل  الثانویة بالمیمون سھام احمد طھ ابراھیم 662419 كفـءكفـء4152011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2008/03/01 سھام عید جبریل عبدالغنى 2032285 كفـءكفـء4162011/03/07 معلم

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2009/03/01 سھیر حلمى عبدالمنعم سید 2093730 كفـءكفـء4172011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید اكرام الناجى 2009/03/01 سھیر رجب عبدالحمید شاكر 2088071 كفـءكفـء4182011/03/07 معلم

ریاض اطفال افوة الجدیدة 2009/07/01 سھیر فتحى سید احمد 1536290 كفـءكفـء4192011/07/14 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 سوزان احمد السعید مصطفى 2397567 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

زاویة المصلوب بنات 2008/03/01 سوزان ممدوح زاھر نصرهللا 662488 كفـءكفـء4212011/03/07 معلم

ریاض اطفال الجمعیة الخیریة بقمن 2009/03/01 سومیھ على على سلیمان 2160797 كفـءكفـء4222011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2009/07/01 سید حامد قرنى حسن 2296360 كفـءكفـء4232011/07/14 معلم

ابویط الجدیدة االعدادیة. ف 2009/03/01 سید عبدالظاھر عبدالقوى روبى 1543383 كفـءكفـء4242011/03/07 معلم

قمن العروس الثانویة المشتركة 2009/03/01 سید دمحم عبدهللا دمحم 2161334 كفـءكفـء4252011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االشراف االبتدائیة 2009/03/01 سیدة مصطفى عبدالفتاح دمحم 662407 كفـءكفـء4262011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 شربات سید برعى عبدالباسط 2182145 كفـءكفـء4272011/07/14 معلم

بنى حدیر االبتدائیة بنات 2009/07/01 شربات كامل صبحى بیبرس 664282 كفـءكفـء4282011/07/14 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2009/03/01 شروق قرنى دمحم عبدالوھاب 2098782 كفـءكفـء4292011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/03/01 شریف سید محسن حسن 659133 كفـءكفـء4302011/03/07 معلم

ادریجة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 شریف دمحم عزوز عبد العلیم 2185262 كفـءكفـء4312011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 شرین دمحم ریاض فرحات 2168273 كفـءكفـء4322011/07/14 معلم

علیة دمحم توفیق الثانویة بنات 2008/03/01 شریھان دمحم توفیق دمحم 1555531 كفـءكفـء4332011/03/07 معلم

الشھید دمحم صفا عبداجواد علي بنى غنیم االبتدائیة 
الجدیدةسابقا

2009/03/01 شیرین سید لملوم عبدالجواد 660725 كفـءكفـء4342011/03/07 معلم

افوة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 شیماء ابوحسیبھ ابراھیم دمحم 659082 كفـءكفـء4352011/03/07 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2009/03/01 شیماء احمد زاید محمود 2091680 كفـءكفـء4362011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة تعلیم اساسى بنین 2008/03/01 شیماء احمد محمود صاوى 662855 كفـءكفـء4372011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى غنیم القدیمة 2009/03/01 شیماء باھى السید عوض 2075311 كفـءكفـء4382011/03/07 معلم

االشراف االعدادیة المشتركة 2009/03/01 شیماء جمال عبدالناصر عبدهللا عطیة 1548899 كفـءكفـء4392011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2008/03/01 شیماء حسین احمد عبداللطیف 2170005 كفـءكفـء4402011/03/07 معلم

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2009/07/01 شیماء حمدى على دمحم 2155925 كفـءكفـء4412011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 شیماء خلیفة ابوزید خلیفة 2168469 كفـءكفـء4422011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2009/03/01 شیماء دسوقى احمد سلیمان 2165879 كفـءكفـء4432011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2008/03/01 شیماء رفعت ساعى عویس 2043864 كفـءكفـء4442011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2009/03/01 شیماء سعید لطفى محمود 2113965 كفـءكفـء4452011/03/07 معلم

اطواب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 شیماء سید عبدالمنعم دمحم 663255 كفـءكفـء4462011/03/07 معلم

ریاض أطفال زاویة المصلوب بنات 2009/03/01 شیماء سید عویس حسب النبى 2099621 كفـءكفـء4472011/03/07 معلم

س االبتدائیة بنات.الشھید اكرام الناجى ت 2009/03/01 شیماء سید محمود عبدالوھاب 2159558 كفـءكفـء4482011/03/01 معلم

بنى حدیر االبتدائیة بنات 2009/03/01 شیماء شعبان عویس سعید 1553452 كفـءكفـء4492011/03/07 معلم

ریاض اطفال الیعقوبى بابویط 2009/03/01 شیماء عادل مجاھد ناصر 2160799 كفـءكفـء4502011/03/07 معلم

ریاض اطفال عطف افوة 2009/03/01 شیماء عبد هللا سید ناصر 2189463 كفـءكفـء4512011/03/07 معلم

١ریاض اطفال الدیابیة  2008/03/01 شیماء عبدالخالق احمد عبدالخالق 2160385 كفـءكفـء4522011/03/07 معلم

ریاض اطفال الجمعیة الخیریة بقمن 2008/03/01 شیماء عویس سید عبدالحلیم 2161919 كفـءكفـء4532011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة التجاریة 2004/10/09 شیماء كمال عبد الغنى ابوسیف 663562 كفـءكفـء4542011/03/07 معلم

ریاض اطفال الیعقوبى بابویط 2009/07/01 شیماء ماھر احمد حسان 2159410 كفـءكفـء4552011/07/14 معلم

س االعدادیة بنات.الشھید اكرام الناجى ت 2009/03/01 شیماء مجدى عطوه احمد 662411 كفـءكفـء4562011/03/07 معلم

جزیرة النور 2009/03/01 شیماء دمحم فؤاد بیومى 1707823 كفـءكفـء4572011/03/07 معلم

معصرة ابو صیر المشتركة 2009/03/01 شیماء دمحم فوزى زھیر 660730 كفـءكفـء4582011/03/07 معلم

الشاعر دمحم توفیق االبتدائیة 2009/03/01 شیماء محمود شوقى عبدالمنعم عبدالوھاب 662490 كفـءكفـء4592011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال جزیرة المساعدة بنین 2008/03/01 شیماء ھاشم عبدالمحسن عبدالجواد 2027137 كفـءكفـء4602011/03/07 معلم

صفط الغربیة 2009/03/01 صافیناز ربیع احمد قرنى 662470 كفـءكفـء4612011/03/07 معلم

الواسطى االعدادیة بنین 2006/11/01 صالح قرنى حسین قطب 1556003 كفـءكفـء4622011/07/14 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/07/01 صالح نادى رمضان دمحم 2156001 كفـءكفـء4632011/07/14 معلم

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2008/03/01 صباح عبد النبى دمحم عبد الجواد 660157 كفـءكفـء4642011/03/07 معلم

ریاض اطفال التحریر المجمعة 2009/07/01 صباح عوض دمحم عبدالمطلب 2160800 كفـءكفـء4652011/07/14 معلم

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2008/03/01 صفاء بدوى احمد محمود 2042391 كفـءكفـء4662011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة التجاریة 2008/03/01 صفاء بكرى قرنى عبدالنبى 2039806 كفـءكفـء4672011/03/07 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 صفاء جابر عبدالتواب خلیل 2132911 كفـءكفـء4682011/03/07 معلم

الشھید دمحم صفا عبداجواد علي بنى غنیم االبتدائیة 
الجدیدةسابقا

2008/03/01 صفاء ربیع ابراھیم سید 660728 كفـءكفـء4692011/03/07 معلم

الدیابیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 صفاء سعید ابراھیم دسوقى 2280310 كفـءكفـء4702011/07/14 معلم

الشھید ھشام الجمل االبتدائیة 2008/03/01 صفاء سید ابراھیم عویس 1549993 كفـءكفـء4712011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة التجاریة 2008/03/01 صفاء عطیة قرنى زارع 2161908 كفـءكفـء4722011/03/07 معلم

ریاض اطفال اطواب بنات تعلیم اساسى 2009/03/01 صفیة خالد فتحى دمحم 2099627 كفـءكفـء4732011/03/07 معلم

ونا القس االعدادیة المشتركة 2009/03/01 صفیة دمحم قرنى عبدالعاطى 1543296 كفـءكفـء4742011/03/07 معلم

الفصل الواحد بالیعقوبى 2009/07/01 ضحى یحیى محمود سعداوى 2102056 كفـءكفـء4752011/07/14 معلم

ریاض اطفال عطف افوة 2008/03/01 طاھره محمود سید طھ 2099207 كفـءكفـء4762011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الواسطى االعدادیة بنین 2009/03/01 طلعت نادى زكى خلیفة 2159531 كفـءكفـء4772011/03/07 معلم

ریاض اطفال معصرة ابو صیر الجدیدة 2009/03/01 ظریفة اسماعیل سعید سلیمان 2184041 كفـءكفـء4782011/03/07 معلم

االشراف االبتدائیة 2009/03/01 عادل حسن عمار حسن 1528115 كفـءكفـء4792011/03/07 معلم

الدكتور احمد محرم االبتدائیة 2009/03/01 عاصم فاروق دمحم ابوبكر 663253 كفـءكفـء4802011/03/07 معلم

الجمعیة الشرعیة بالواسطى 2008/03/01 عائشة عبدالمعز دمحم سلیمان 2135385 كفـءكفـء4812011/03/07 معلم

ریاض أطفال صفط الغربیة الجدیدة 2009/03/01 عائشة ماھر رمضان عبدالتواب 2187992 كفـءكفـء4822011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2009/03/01 عائشھ دمحم عبد هللا عبدالوھاب 2129873 كفـءكفـء4832011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2008/01/13 عبد التواب احمد حسین ابراھیم 659459 كفـءكفـء4842011/03/07 معلم

الجمعیة الخیریة االعدادیة بنین. ف 2009/03/01 عبدالباقى سید عبدالباقى خلف 2039787 كفـءكفـء4852011/03/07 معلم

الفاروق عمر بأبو صیر 2009/07/01 عبدالرحمن حسن شاكر دمحم 1543351 كفـءكفـء4862011/07/14 معلم

كوم ابو راضي االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عبدالرحمن طھ دمحم عبدالمجید 2055090 كفـءكفـء4872011/03/07 معلم

اطواب الثانویة المشتركة 2009/03/01 عبدالعلیم صالح عبدهللا دمحم 662399 كفـءكفـء4882011/03/07 معلم

عزبة االسكندرانى االعدادیة 2009/07/01 عبدالفتاح عبدالعاطى عبدالفتاح دمحم دمحم 2126157 كفـءكفـء4892011/07/14 معلم

النیل الرسمیة لغات 2009/03/01 عبدهللا عبدالحكم دمحم عبدالفتاح 1551012 كفـءكفـء4902011/03/07 معلم

فصول الھرم االعدادیة المشتركة 2009/07/01 عبدالوھاب دمحم ذكى عبدالوھاب 2084245 كفـءكفـء4912011/07/14 معلم

بنى نصیر 2009/03/01 عبیر عبدالقوى عبدالستار عبدالعزیز 2093725 كفـءكفـء4922011/03/07 معلم

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2008/03/01 عبیر عبدالواحد جابر عبدالواحد 662449 كفـءكفـء4932011/03/07 معلم
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الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال نزلة الجنیدى 2009/03/01 عبیر دمحم عبدهللا عبدالوھاب 2104224 كفـءكفـء4942011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عبیر دمحم عبده عبدالعال 1546364 كفـءكفـء4952011/03/07 معلم

ریاض اطفال د احمد محرم بمیدوم 2009/03/01 عبیر میھوب مبروك میھوب 2174170 كفـءكفـء4962011/03/07 معلم

١دمحم عثمان جالل  2009/03/01 عجمى سید عبدهللا دمحم 1543386 كفـءكفـء4972011/03/07 معلم

ابویط الجدیدة االعدادیة. ف 2009/03/01 عزت سلطان عبدهللا سلیمان 1554733 كفـءكفـء4982011/07/14 معلم

ریاض اطفال اطواب بنات تعلیم اساسى 2009/03/01 عزیزة احمد محمود عبدالجید 2127414 كفـءكفـء4992011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/03/01 عزیزة عطیة حرزهللا ابراھیم 1542629 كفـءكفـء5002011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2007/01/12 عصام الدین دمحم دمحم على 2167359 كفـءكفـء5012011/07/14 معلم

الشھید غریب عبد التواب الثانویة بنین 2008/01/12 عصام جمال سعد دمحم راشد 2055238 كفـءكفـء5022011/03/14 معلم

كوم ابو راضي االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عصام سعد دمحم سعد 663570 كفـءكفـء5032011/03/07 معلم

قمن العروس الثانویة المشتركة 2009/03/01 عصام شعبان عامر سلیمان 1543307 كفـءكفـء5042011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 عصام دمحم جابر ابراھیم 2207814 كفـءكفـء5052011/02/14 معلم

١الیعقوبى   2009/07/01 عطیة سید احمد ابراھیم 1543364 كفـءكفـء5062011/07/14 معلم

اطواب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عفاف جمعة كامل دمحم 663564 كفـءكفـء5072011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/03/01 عفاف سید حسن سالم 662065 كفـءكفـء5082011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2008/03/01 عال یحیى العربى عبدالمنعم محمود 2168280 كفـءكفـء5092011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 عالءالدین دسوقى عبدالغفار ابوالغیط 2093736 كفـءكفـء5102011/03/07 معلم
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الشھید سید عبدالحفیظ ابوصیر الثانویة المشتركةسابقا 2009/03/01 على بدوى عبدهللا دمحم 2132928 كفـءكفـء5112011/03/07 معلم

ابویط االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 على عبدالفتاح قرنى یوسف 1543337 كفـءكفـء5122011/03/07 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیة 2009/03/01 على محمود على عبدالرازق 2029318 كفـءكفـء5132011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحومة الجدیدة 2008/03/01 علیة عبد الحلیم عویس اسماعیل عبد هللا 2060550 كفـءكفـء5142011/03/07 معلم

٢الحدیثة االبتدائیة  2009/03/01 عماد حسن ابراھیم بركات 1555182 كفـءكفـء5152011/03/07 معلم

خالد بن الولید االعدادیة بنین 2009/07/01 عماد حسین محمود عبدالجواد 2101277 كفـءكفـء5162011/07/14 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 عماد فتحى حجاج دمحم 1543290 كفـءكفـء5172011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2009/03/01 عمر سید عبدالحمید احمد 2169995 كفـءكفـء5182011/03/07 معلم

١الحدیثة االبتدائیة  2009/07/01 عمرو ماھر جمل دمحم 660738 كفـءكفـء5192011/03/07 معلم

الشھید سید عبدالحفیظ ابوصیر الثانویة المشتركةسابقا 2008/05/13 عمرو دمحم سید عبدالقوى 2155998 كفـءكفـء5202011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 عمرو دمحم على دمحم 2184566 كفـءكفـء5212011/07/14 معلم

الشھید دمحم صفا عبداجواد علي بنى غنیم االبتدائیة 
الجدیدةسابقا

2008/01/12 عمرون عید شعبان سعید 660723 كفـءكفـء5222011/03/07 معلم

ابوصیر الثانویة التجاریة 2008/07/01 عواطف على احمد على الجارحى 2039812 كفـءكفـء5232011/07/01 معلم

الواسطى الثانویة التجاریة 2009/03/01 عید نصر كامل عبدالعاطى 2155173 كفـءكفـء5242011/03/07 معلم

ریاض اطفال معصرة ابوصیر الحدیثة 2008/07/01 غادة بدوى نادى على 2155142 كفـءكفـء5252011/07/14 معلم

ریاض اطفال عزبة االسكندرانى 2008/10/01 غادة دمحم قرنى أحمد 2130055 كفـءكفـء5262011/07/14 معلم

معصرة ابو صیر المشتركة 2008/03/01 فاتن دمحم سلیمان عبدهللا 662455 كفـءكفـء5272011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2009/07/01 فاتن محمود یسن عبدالحكیم 2126783 كفـءكفـء5282011/07/14 معلم

الحومة االعدادیة المشتركة 2008/01/13 فادى كامل معوض عشم هللا 1532223 كفـءكفـء5292011/03/07 معلم

ادریجة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 فادیة حسنى ابراھیم عبداللطیف 1553451 كفـءكفـء5302011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/03/01 فاطمة احمد بكرى منصور 2155929 كفـءكفـء5312011/03/07 معلم

الحومة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 فاطمة حامد عبدالوھاب حمد 1532267 كفـءكفـء5322011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة تعلیم اساسى بنین 2008/03/01 فاطمة سعد سید عبد هللا 662856 كفـءكفـء5332011/03/07 معلم

ریاض اطفال المھندس دویدار عبدالحمید 2008/03/01 فاطمة عبدالمنعم عویس قرنى 2090599 كفـءكفـء5342011/03/07 معلم

صفط الشرقیة االبتدائیة المشتركة 2007/07/01 فاطمة عید محمود عبد القادر 2194060 كفـءكفـء5352011/07/14 معلم

ریاض اطفال نزلة الجنیدى 2009/03/01 فاطمة فتحى سید محمود 2130037 كفـءكفـء5362011/03/07 معلم

عمر بن عبدالعزیز تعلیم أساسى االبتدائیة 2009/07/01 فاطمة دمحم احمد دمحم 1529858 كفـءكفـء5372011/07/14 معلم

افوه صدیقة فتیات 2008/07/01 فاطمة محمود دمحم روبى 2397910 كفـءكفـء5382011/07/14 معلم

حمیدة أبوالحسن صدیقة فتیات 2008/07/01 فاطمة نبیل فوزى سلیمان 2403475 كفـءكفـء5392011/07/01 معلم

ریاض اطفال كفر ابجیج 2009/07/01 فایزة سعد احمد دمحم 2254011 كفـءكفـء5402011/07/07 معلم

ریاض اطفال الحومة الجدیدة 2008/07/01 فایزة فاروق عبدالعال حسن 2127412 كفـءكفـء5412011/07/14 معلم

2006/07/29 بمیدوم١العبور  فتحى شعبان عبدالفتاح عبدالوھاب 660744 كفـءكفـء5422011/03/07 معلم

اطواب االعدادیة بنین 2009/03/01 فتحیة رشاد عبدالعال رزق 2095802 كفـءكفـء5432011/03/07 معلم

ریاض أطفال بنى حدیر االبتدائیة بنین 2008/07/01 فتحیة شاھین معوض عبد الفتاح 2133457 كفـءكفـء5442011/07/14 معلم
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األعلي

صفط الشرقیة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 فتحیھ حسنى ابو الفتوح سید 659147 كفـءكفـء5452011/03/07 معلم

النصر 2009/07/01 فھد سید بكرى احمد 2155178 كفـءكفـء5462011/07/01 معلم

فصول جزیرة المساعدة الثانویة المشتركة 2008/03/01 فیبى جوزیف عزیز اقالدیوس 2172066 كفـءكفـء5472011/03/07 معلم

ریاض اطفال المھندس دویدار عبدالحمید 2009/03/01 كریمة حسین عبدالرحمن حسین 2102711 كفـءكفـء5482011/03/07 معلم

٢افوة  2009/03/01 كریمة عبدالعال دمحم على 1546079 كفـءكفـء5492011/03/07 معلم

الحومة االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 كیرلس مجدى صادق عوض 2392055 كفـءكفـء5502011/07/14 معلم

ریاض أطفال صفط الغربیة الجدیدة 2009/03/01 لبیبة شعبان احمد دمحم 2253486 كفـءكفـء5512011/03/07 معلم

ریاض أطفال بنى حدیر االبتدائیة بنین 2009/03/01 لمیاء سید ابراھیم عاشور 2127650 كفـءكفـء5522011/03/07 معلم

الشھید مصطفي سالمھ دمحم عبدالغني   الواسطى بنات 
سابقا

2008/03/01 لمیاء سید دمحم حسان 2023145 كفـءكفـء5532011/03/07 معلم

الشھید محمود حسن االعدادیة بنین 2009/03/01 ماجد یوسف مھنى یوسف 2106604 كفـءكفـء5542011/03/07 معلم

ریاض اطفال المھندس دویدار عبدالحمید 2008/03/01 ماجدة احمد حماد السید 2088078 كفـءكفـء5552011/03/07 معلم

ریاض اطفال صفط الغربیة 2009/03/01 ماجدة احمد على محمود 1540474 كفـءكفـء5562011/03/07 معلم

2008/03/01 د مصطفى الوكیل  الثانویة بالمیمون ماجدة ثابت عبد المنعم جارحى 663576 كفـءكفـء5572011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 ماجدة طنطاوى ابراھیم حسان 2185363 كفـءكفـء5582011/07/14 معلم

ریاض اطفال بنى غنیم الجدیدة 2008/03/01 ماجدة عبدالعظیم حامد عبدالعال 2160803 كفـءكفـء5592011/03/07 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2008/07/01 ماجدة دمحم ماھر محمود بغدادى 2048934 كفـءكفـء5602011/07/14 معلم

الجمعیة الخیریة االعدادیة بنین. ف 2008/03/01 ماجده السید البدوى عبده 663266 كفـءكفـء5612011/03/07 معلم
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التعیین
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المؤھل 
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١الیعقوبى   2009/03/01 ماجده دمحم امام دمحم 664278 كفـءكفـء5622011/03/07 معلم

الواسطى االبتدائیة بنات 2009/03/01 ماریانھ ثروت زاخر أقالدیوس 2043881 كفـءكفـء5632011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2009/07/01 مایكل سید سعید فرج 2397494 كفـءكفـء5642011/07/14 معلم

افوة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مبارك حمدى فرج مبارك 1545625 كفـءكفـء5652011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاروق حامد االبتدائیة 2009/03/01 مبروكھ احمد الجنیدى مھدى 2128660 كفـءكفـء5662011/03/07 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیة 2009/03/01 متولى محمود سید دمحم 663554 كفـءكفـء5672011/03/07 معلم

التحریر المجمعة بانفسط 2009/03/01 مجاھد ابوالفتوح ذكى عویس 662443 كفـءكفـء5682011/03/07 معلم

الجمعیة الخیریة االعدادیة بنین. ف 2008/03/01 مجده دمحم جابر صقر 662129 كفـءكفـء5692011/03/07 معلم

ونا القس االعدادیة المشتركة 2009/07/01 مجدى كامل سید محمود 2090258 كفـءكفـء5702011/07/14 معلم

یعمل بالدیوان 2005/07/01 مجدى دمحم سنوسى دمحم 2402547 كفـءكفـء5712011/07/01 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 محروس شعبان عبدالمحسن طحاوى 2178633 كفـءكفـء5722011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/03/01 دمحم احمد دمحم سید 2155931 كفـءكفـء5732011/03/07 معلم

النیل الرسمیة لغات 2009/03/01 دمحم احمد مصطفى طلبة 2204205 كفـءكفـء5742011/03/07 معلم

الواسطى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم الحسینى احمد جابر 1542455 كفـءكفـء5752011/03/07 معلم

الدیابیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم بیومى دسوقى على 1542461 كفـءكفـء5762011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/03/01 دمحم جابر امام درویش 2181089 كفـءكفـء5772011/03/07 معلم

میدوم االعدادیة بنات 2009/03/01 دمحم جمال الدین دمحم نجیب دمحم 2102699 كفـءكفـء5782011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4120 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قمن العروس الثانویة المشتركة 2009/07/01 دمحم حسین فؤاد شفیق 2028569 كفـءكفـء5792011/07/01 معلم

بنى دمحم االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم خالف احمد دمحم 1555124 كفـءكفـء5802011/03/07 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیة 2008/01/12 دمحم دسوقى نصر عویس 659440 كفـءكفـء5812011/03/07 معلم

النویشى االعدادیة بنین 2009/03/01 دمحم ربیع قرنى الخطیب 1542632 كفـءكفـء5822011/03/07 معلم

اطواب االعدادیة بنین 2009/03/01 دمحم رشاد فرج مبارك 2039774 كفـءكفـء5832011/03/01 معلم

الشھید محمود حسن االعدادیة بنین 2009/07/01 دمحم رمضان حسن الضبع 2159384 كفـءكفـء5842011/07/14 معلم

2009/03/01 )٢( زاویة المصلوب االبتدائیة بنات رقم  دمحم رمضان عویس اسماعیل 1587867 كفـءكفـء5852011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/03/01 دمحم سید احمد صایم 1555189 كفـءكفـء5862011/03/07 معلم

میھوب الدیب االعدادیة 2009/03/01 دمحم سید امین قرنى 660754 كفـءكفـء5872011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2009/03/01 دمحم شرف شاھین بیومى 2159540 كفـءكفـء5882011/03/07 معلم

نزلة الجنیدى 2009/03/01 دمحم شكرى سلیمان عبدالحلیم 662146 كفـءكفـء5892011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2009/07/01 دمحم صالح معوض متولى 659458 كفـءكفـء5902011/07/14 معلم

جزیرة النور 2011/03/15 دمحم طھ نعامھ بیومي 2167296 كفـءكفـء5912011/03/07 معلم

كوم ادریجة االعدادیة 2008/03/01 دمحم عبدالحمید سلیمان یوسف 2160783 كفـءكفـء5922011/03/07 معلم

كوم ابو راضي االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم عبدالغفور فیصل دمحم 659075 كفـءكفـء5932011/03/07 معلم

2009/03/01 )٢( زاویة المصلوب االبتدائیة بنات رقم  دمحم عبدهللا عبدالعاطى عبدهللا 660760 كفـءكفـء5942011/03/07 معلم

معصرة ابو صیر االعدادیة 2009/03/01 دمحم عدنان عبدالمحسن دمحم 2106607 كفـءكفـء5952011/03/07 معلم
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األعلي

عزبة االسكندرانى االعدادیة 2009/03/01 دمحم عزالدین عبدهللا قرنى 2049710 كفـءكفـء5962011/03/07 معلم

كفر ابجیج 2008/01/12 دمحم على احمد عبدالفتاح 660749 كفـءكفـء5972011/03/07 معلم

بنى غنیم القدیمة 2009/03/01 دمحم عید دمحم ابراھیم 662445 كفـءكفـء5982011/03/07 معلم

ابوصیر االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم فتحى سلیمان حمید 662456 كفـءكفـء5992011/03/07 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 دمحم فتحى سید عبداللطیف 2281578 كفـءكفـء6002011/07/14 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 دمحم فرج سعد احمد 2030730 كفـءكفـء6012011/03/07 معلم

ابویط االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 دمحم فرج على امام 1543346 كفـءكفـء6022011/07/14 معلم

اطواب االبتدائیة المشتركة 2008/01/14 دمحم كامل سید عمار 662152 كفـءكفـء6032011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2006/08/27 دمحم لطفى عبدالتواب احمد 662137 كفـءكفـء6042011/03/07 معلم

صفط الغربیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم دمحم عبدالفتاح عبدالمولى 2253916 كفـءكفـء6052011/07/14 معلم

جزیرة المساعدة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم محمود دمحم عبدالحمید 2178550 كفـءكفـء6062011/07/14 معلم

قمن العروس الجدیدة 2009/03/01 دمحم میھوب مبروك عوض 662444 كفـءكفـء6072011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الزراعیة 2009/03/01 محمود ابوالقاسم على شوربجى 659074 كفـءكفـء6082011/03/07 معلم

الحومة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 محمود ابوغنیم محمود عبدالمقصود 2131611 كفـءكفـء6092011/03/07 معلم

2006/07/29 بمیدوم١العبور  محمود احمد عبدالعزیز على 662450 كفـءكفـء6102011/03/07 معلم

قمن العروس الثانویة المشتركة 2009/03/01 محمود احمد دمحم جمعة 2095795 كفـءكفـء6112011/03/07 معلم

عزبة سلیمان وھبى االبتدائیة 2009/03/01 محمود ربیع دمحم على 2155584 كفـءكفـء6122011/03/07 معلم
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األعلي

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 محمود رمضان دمحم عبدالوھاب 2043878 كفـءكفـء6132011/03/07 معلم

النھضة المشتركة بقمن  العروس 2009/03/01 محمود سید احمد سید 663451 كفـءكفـء6142011/03/07 معلم

فصول ادریجة االعدادیة 2009/03/01 محمود سید قرنى سلمان 2098779 كفـءكفـء6152011/03/07 معلم

كوم ادریجة االعدادیة 2009/07/01 محمود سید محمود دمحم 2067695 كفـءكفـء6162011/07/14 معلم

جزیرة المساعدة تعلیم اساسى بنین 2009/03/01 محمود صالح سید عبداللطیف 662461 كفـءكفـء6172011/03/07 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/03/01 محمود صالح دمحم حسین 2098778 كفـءكفـء6182011/03/07 معلم

١دمحم عثمان جالل  2009/03/01 محمود عبد العال جاد الرب احمد 659131 كفـءكفـء6192011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/01/12 محمود عبدالقوى سالم دمحم 1542463 كفـءكفـء6202011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/03/01 محمود على حسن رمضان 2086926 كفـءكفـء6212011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 محمود قاید دمحم عبد الجواد 2032998 كفـءكفـء6222011/03/07 معلم

المیمون الغربیة 2009/07/01 محمود دمحم ابوسیف سالم 2066644 كفـءكفـء6232011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 محمود دمحم احمد ابراھیم 2184564 كفـءكفـء6242011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 محمود دمحم شعبان دمحم 2184563 كفـءكفـء6252011/03/07 معلم

التحریر المجمعة بانفسط 2009/03/01 محمود دمحم عبدالسمیع اسماعیل 662425 كفـءكفـء6262011/03/07 معلم

قمن العروس الجدیدة 2009/03/01 مختار دمحم عبدالوھاب دمحم 660762 كفـءكفـء6272011/03/07 معلم

النیل الرسمیة لغات 2009/03/01 مراد رمضان عبد الفتاح مدكور 662854 كفـءكفـء6282011/03/07 معلم

س االعدادیة بنات.الشھید اكرام الناجى ت 2006/07/29 مرسى عطیة مرسى دمحم 663566 كفـءكفـء6292011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 4123 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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افوة االبتدائیة الجدیدة 2005/07/29 مرفت سلومة سید عبدالوھاب 662402 كفـءكفـء6302011/03/07 معلم

٢افوة  2008/03/01 مرفت شمردن عبدالغفار دمحم 662144 كفـءكفـء6312011/03/01 معلم

فصول الھرم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مرفت فھمى سعید اسماعیل 1548896 كفـءكفـء6322011/03/07 معلم

علیة دمحم توفیق الثانویة بنات 2009/03/01 مرفت مصطفى امام كیالنى 2032918 كفـءكفـء6332011/03/07 معلم

كوم ابو راضي االعدادیة المشتركة 2009/07/01 مروة بدوى عبدالعظیم رمضان 2391225 كفـءكفـء6342011/07/14 معلم

الشھید محمود حسن االعدادیة بنین 2009/03/01 مروة حسن ابوالنور حسن 2024943 كفـءكفـء6352011/03/07 معلم

ریاض اطفال ادریجة االبتدائیة 2009/07/01 مروة راضى حسن على 2128698 كفـءكفـء6362011/07/01 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2009/03/01 مروة عادل دمحم جویدة 1552276 كفـءكفـء6372011/03/01 معلم

ریاض أطفال بنى حدیر االبتدائیة بنین 2008/03/01 مروة عبدالحمید عبدالعزیز عبدالحمید 2149754 كفـءكفـء6382011/03/07 معلم

البطل یوسف صدیق االعدادیة 2008/03/01 مروة عبدهللا قرنى عطا 2098783 كفـءكفـء6392011/03/01 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/03/01 مروة دمحم عامر سلیمان 663569 كفـءكفـء6402011/03/07 معلم

صفط الغربیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مروة یاسین دمحم عبدالحافظ 2132701 كفـءكفـء6412011/03/07 معلم

الھرم الجدید 2008/03/01 مروه فھمى سعید اسماعیل 1598222 كفـءكفـء6422011/03/07 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/01 مروه میھوب عبدالتواب عباس 2132533 كفـءكفـء6432011/03/07 معلم

افوة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 مریم سمیر وھیب حبیب 2102698 كفـءكفـء6442011/07/14 معلم

االبتدائیة المشتركة) ٢(الھرم  2009/03/01 مریم ھالل سید سلیمان 2091699 كفـءكفـء6452011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2008/03/01 مریم وھبھ عزیز باسلیوس 2178638 كفـءكفـء6462011/03/07 معلم
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الواسطى الثانویة التجاریة 2008/03/01 مشیرة راشد عبدالعاطى راضاهللا 2039813 كفـءكفـء6472011/03/07 معلم

الواسطى االعدادیة بنین 2009/07/01 مصطفى رفعت صادق فرغلى 2151562 كفـءكفـء6482011/07/14 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 مصطفى سلیمان عبدالسمیع احمد 2132923 كفـءكفـء6492011/03/07 معلم

2009/03/01 د مصطفى الوكیل  الثانویة بالمیمون مصطفى سمیر حامد فرحان 2207889 كفـءكفـء6502011/03/07 معلم

الشھید غریب عبد التواب الثانویة بنین 2009/03/01 مصطفى سید عبد الوھاب عبد العزیز 2030702 كفـءكفـء6512011/03/07 معلم

كفر ابجیج 2008/01/12 مصطفى دمحم حسن حسن 660748 كفـءكفـء6522011/03/07 معلم

عزبة بھنس تعلیم اساسي 2009/07/01 مصطفى دمحم سنوسى دمحم 2402557 كفـءكفـء6532011/07/14 معلم

عزبة زعزوع االبتدائیة 2009/03/01 ممدوح جمعھ ابوزید سرور 1553476 كفـءكفـء6542011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى غنیم الجدیدة 2008/03/01 منال ابراھیم دسوقى ابراھیم 2160810 كفـءكفـء6552011/03/07 معلم

الجمعیة الخیریة االبتدائیة 2009/03/01 منال حنفى حسین على 659450 كفـءكفـء6562011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/03/01 منال سلیمان مبروك سعداوى 662136 كفـءكفـء6572011/03/07 معلم

قمن العروس الثانویة المشتركة 2008/03/01 منال شحاتھ سعد احمد 2028571 كفـءكفـء6582011/03/07 معلم

المیمون الغربیة 2009/03/01 منال مكرم كمال سعد 2074534 كفـءكفـء6592011/03/07 معلم

فصول بنى غنیم االعدادیة المشتركة 2008/03/01 منال منصور قرنى دمحم 2043882 كفـءكفـء6602011/03/01 معلم

نزلة الجنیدى 2009/07/01 منصور دمحم دمحم منصور 659156 كفـءكفـء6612011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید ھشام الجمل 2008/03/01 منى احمد سید مرزوق 2101267 كفـءكفـء6622011/03/07 معلم

ریاض اطفال صفط الغربیة 2009/03/01 منى ربیع محمود ابراھیم 1551025 كفـءكفـء6632011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

البطل یوسف صدیق االعدادیة 2008/03/01 منى رمضان سید احمد 2093735 كفـءكفـء6642011/03/01 معلم

المشتركة.فاطمة الزھراء ع 2009/03/01 منى زینھم دمحم عطیة 2131610 كفـءكفـء6652011/03/07 معلم

الشاعر دمحم توفیق االبتدائیة 2008/03/01 منى سعید على الزینى 662429 كفـءكفـء6662011/03/07 معلم

ریاض اطفال الفاروق عمر االبتدائیة 2008/03/01 منى سید محسن حسن 2102709 كفـءكفـء6672011/03/07 معلم

االبتدائیة المشتركة) ٢(الھرم  2009/03/01 منى عبد العال دمحم على 659162 كفـءكفـء6682011/03/07 معلم

فصول بنى غنیم االعدادیة المشتركة 2008/03/01 منى عبدالتواب دمحم عبده 2098784 كفـءكفـء6692011/03/01 معلم

عطف أفوه للتربیة الخاصة أمل 2008/03/01 منى عبدالعزیز ابراھیم محمود 662427 كفـءكفـء6702011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى غنیم الجدیدة 2008/03/01 منى على حسانین حسن 2160806 كفـءكفـء6712011/03/07 معلم

الجمعیة الخیریة االبتدائیة 2008/03/01 منى فتحى عبد هللا احمد 662913 كفـءكفـء6722011/03/07 معلم

معصرة ابو صیر االعدادیة 2009/03/01 منى كامل محجوب محمود 663567 كفـءكفـء6732011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 منى دمحم ذكى عبدالوھاب 2255144 كفـءكفـء6742011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 منى دمحم دمحم جاد 2168286 كفـءكفـء6752011/07/14 معلم

الواسطى الثانویة الزراعیة 2008/03/01 منى محمود دمحم عویس 663571 كفـءكفـء6762011/03/07 معلم

ریاض اطفال نزلة الجنیدى 2008/07/01 منیرة سمیر سید مرسى 2104221 كفـءكفـء6772011/07/14 معلم

ریاض اطفال اطواب بنین تعلیم أساسى 2009/03/01 منیره دمحم محمود دمحم 2166964 كفـءكفـء6782011/03/07 معلم

زاویة المصلوب بنات 2009/07/01 مھا جوده كامل سید 660751 كفـءكفـء6792011/07/01 معلم

افوة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مھا عبدالرحمن دمحم خلیل 2160333 كفـءكفـء6802011/03/07 معلم
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األعلي

المھندس دویدار عبد الحمید االعدادیة 2009/03/01 مھا عبداللطیف حماد السید 1545992 كفـءكفـء6812011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة التجاریة 2008/03/01 مھا دمحم البكرى على الجمل 2039798 كفـءكفـء6822011/03/07 معلم

١التعاون  االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 مى أحمد عبدالعظیم عبدالعاطى خالف 2298410 كفـءكفـء6832011/07/14 معلم

ریاض اطفال د حازم قرنى 2008/03/01 مى حسن محمود عبدالمطلب 2133649 كفـءكفـء6842011/03/07 معلم

البوصیرى االبتدائیة 2008/03/01 میرفت قرنى دمحمین سید 659130 كفـءكفـء6852011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2009/03/01 میرى كامل محروس غالى 2100615 كفـءكفـء6862011/03/07 معلم

التحریر المجمعة بانفسط 2009/03/01 میالد فوزى مجلى فرج هللا 662422 كفـءكفـء6872011/03/07 معلم

الدیابیة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 نادر عاطف جمیل ناروز 2377817 كفـءكفـء6882011/07/14 معلم

صفط الغربیة االبتدائیة المشتركة الجدیدة 2009/03/01 نادى عبدالرحمن احمد دمحم 662464 كفـءكفـء6892011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفر ابجیج 2009/07/01 نادیة ابراھیم احمد عویس 2128272 كفـءكفـء6902011/07/14 معلم

ریاض اطفال صفط الغربیة 2009/07/01 نادیة رجب لطیف شافعى 1551026 كفـءكفـء6912011/07/14 معلم

صفط الغربیة 2006/05/29 نادیة سعید دمحم عبدهللا 662381 كفـءكفـء6922011/03/07 معلم

ریاض اطفال اطواب بنات تعلیم اساسى 2009/07/01 نادیة صالح جودة یوسف 2102713 كفـءكفـء6932011/07/14 معلم

ریاض اطفال الھرم االبتدائیة 2009/03/01 نادیة مصطفى دمحم احمد 2155165 كفـءكفـء6942011/03/07 معلم

الحومة االعدادیة المشتركة 2008/03/01 نادیة مؤمن طھ احمد 2059284 كفـءكفـء6952011/03/07 معلم

الحومة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نانسى كامل محمود سید 2048805 كفـءكفـء6962011/03/07 معلم

كوم ابو راضي االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ناھد فضل محمود دیاب 2055089 كفـءكفـء6972011/03/07 معلم
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ریاض اطفال الیعقوبى بابویط 2009/07/01 ناھد دمحم احمد حسان 2102710 كفـءكفـء6982011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید ھشام الجمل 2008/03/01 نجالء حسن دمحم دمحم 2101268 كفـءكفـء6992011/03/07 معلم

ریاض أطفال زاویة المصلوب بنات 2008/07/01 نجالء خالف خلیفة مصطفى 2130813 كفـءكفـء7002011/07/14 معلم

١ریاض اطفال الدیابیة  2009/03/01 نجالء سید توفیق احمد 2060539 كفـءكفـء7012011/03/07 معلم

معصرة ابوصیر الحدیثة 2009/03/01 نجالء عید جودة طلب 2131123 كفـءكفـء7022011/03/07 معلم

كفر ابجیج 2009/07/01 نجالء قرنى عبد الوھاب دمحم 659129 كفـءكفـء7032011/07/14 معلم

ریاض اطفال معصرة ابوصیر الحدیثة 2008/07/01 نجالء دمحم حماد عطیة 2032017 كفـءكفـء7042011/07/14 معلم

الحومة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نجالء دمحم عبده ابراھیم 1532003 كفـءكفـء7052011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة تعلیم اساسى بنین 2009/03/01 نجوى ابراھیم احمد سید 663553 كفـءكفـء7062011/03/07 معلم

بنى حدیر اإلعدادیة المشتركة 2009/03/01 نجوى سعید حسن عبداللطیف 1545618 كفـءكفـء7072011/03/07 معلم

ریاض اطفال الھرم االبتدائیة 2008/07/01 نجوى عبدالسالم عارف ابوسیف 2155166 كفـءكفـء7082011/07/14 معلم

الحومة االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 نجوى فؤاد قرنى محمود 662141 كفـءكفـء7092011/03/07 معلم

ابوصیر الثانویة التجاریة 2008/03/01 نجوى دمحم عبدالحمید نصر 2161880 كفـءكفـء7102011/03/07 معلم

زاویة المصلوب بنات 2008/03/01 ندى احمد حسین دمحم 660153 كفـءكفـء7112011/03/07 معلم

میدوم االعدادیة بنات 2009/03/01 نرمین جمال الدین دمحم نجیب دمحم 2102696 كفـءكفـء7122011/03/07 معلم

٢الفصل الواحد ابوصیر  2008/07/01 نسرین حسن مرسى بیومى 2303140 كفـءكفـء7132011/07/14 معلم

ریاض اطفال كفر ابجیج 2009/07/01 نسمة سعید سلطان حسن 2254004 كفـءكفـء7142011/07/14 معلم
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ریاض اطفال الفاروق عمر االبتدائیة 2009/03/01 نسمة عزمى عید عبدالنعیم 2102705 كفـءكفـء7152011/03/07 معلم

الجمعیة الخیریة االبتدائیة 2009/03/01 نسمة قرنى جمیل نصر 662442 كفـءكفـء7162011/03/07 معلم

ریاض أطفال بنى حدیر االبتدائیة بنین 2008/03/01 نسمھ سعداوى على سعداوى 2132890 كفـءكفـء7172011/03/07 معلم

الحومة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نشوى احمد عبد الوھاب محمود 2033799 كفـءكفـء7182011/03/07 معلم

ریاض اطفال د حازم قرنى 2009/07/01 نعیمة دمحم عبده عبدالجواد 2090224 كفـءكفـء7192011/07/14 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/03/01 نھا عمر ابراھیم ابراھیم 2155926 كفـءكفـء7202011/03/07 معلم

١دمحم عثمان جالل  2008/03/01 نھا فتحى عبدالنبى ابوسریع 1529863 كفـءكفـء7212011/03/07 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/03/01 نھاد فایز سید عبد اللطیف 660158 كفـءكفـء7222011/03/07 معلم

ریاض اطفال الفاروق عمر االبتدائیة 2009/03/01 نھال عاصم یونس متولى 2107462 كفـءكفـء7232011/03/07 معلم

بني حدیر (الشھید العریف دمحم خلیفة دمحم عبدالمنعم 
)االبتدائیةسابقا

2009/07/01 نھى حسین عبدالمجید ابوزید 1551013 كفـءكفـء7242011/07/14 معلم

عزبة سلیمان وھبى االعدادیة 2009/03/01 نھى یحیى عطیة جبریل 2043863 كفـءكفـء7252011/03/07 معلم

ریاض اطفال اطواب المشتركة التجریبیة 2008/07/01 نورا جمعھ كامل دمحم 2099623 كفـءكفـء7262011/07/14 معلم

ریاض اطفال جزیرة المساعدة بنین 2008/03/01 نورا عباس أحمد خلیفة 2027135 كفـءكفـء7272011/03/07 معلم

اطواب االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 نورا عبد التواب دمحم قرنى 663563 كفـءكفـء7282011/03/07 معلم

اطواب الثانویة المشتركة 2009/03/01 نوران عزت توفیق دسوقى 2023158 كفـءكفـء7292011/03/07 معلم

م بالمیمون.الشھید سعید سالمة ع 2009/03/01 نوره ربیع عبدالحمید حسن 2131605 كفـءكفـء7302011/03/07 معلم

عزبة بھنس تعلیم اساسي 2009/07/01 نوره رشاد رشدى احمد 2178583 كفـءكفـء7312011/07/01 معلم
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ریاض اطفال الشھید ھشام الجمل 2008/03/01 ھالة راضى قرنى سید احمد 2178565 كفـءكفـء7322011/03/07 معلم

جزیرة المساعدة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 ھالة عبد المطلب محمود عبد المطلب 663552 كفـءكفـء7332011/03/07 معلم

ابویط االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 ھالة عبدالكریم عودة عثمان 1543374 كفـءكفـء7342011/03/07 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/03/01 ھالة فتحى عبدالعزیز درویش 1552273 كفـءكفـء7352011/03/07 معلم

جمعیة تنمیة المجتمع المحلى بالمصلوب 2009/03/01 ھالھ ابراھیم احمد الشوربجى 2126781 كفـءكفـء7362011/03/07 معلم

الفصل الواحد ببیر جمعة 2011/07/01 ھالھ جمال عبدالعظیم دمحم 2284463 كفـءكفـء7372011/07/14 معلم

ریاض اطفال التحریر المجمعة 2009/07/01 ھالھ حسنى على احمد 2131075 كفـءكفـء7382011/07/14 معلم

الفصل الواحد باالصالح بقمن 2008/07/01 ھالھ عبدالعال عزازى دمحم 2284462 كفـءكفـء7392011/07/14 معلم

ابوصیر الثانویة التجاریة 2008/03/01 ھانم ابوالعال احمد ابوزید 2039797 كفـءكفـء7402011/03/07 معلم

ریاض اطفال معصرة ابو صیر المشتركة 2008/03/01 ھانم شعبان عویس محمود 2032979 كفـءكفـء7412011/03/07 معلم

اطواب الثانویة المشتركة 2009/03/01 ھانى عبدالعال دمحم منیصیر 1611329 كفـءكفـء7422011/03/07 معلم

١الدیابیة  2008/01/13 ھانى غانم كمال موسى 659457 كفـءكفـء7432011/03/07 معلم

١الیعقوبى   2009/07/01 ھانى فتحى احمد دمحم 2133655 كفـءكفـء7442011/07/14 معلم

الشھید دمحم صفا عبداجواد علي بنى غنیم االبتدائیة 
الجدیدةسابقا

2009/03/01 ھبة فتحى سید ریاض 2161918 كفـءكفـء7452011/03/07 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2008/07/01 ھبة لطیف دمحم صمیدة 2170075 كفـءكفـء7462011/07/14 معلم

جزیرة المساعدة تعلیم اساسى بنین 2011/02/23 ھبھ احمد بكرى محمود 1539809 كفـءكفـء7472011/03/01 معلم

ریاض اطفال النیل التجریبیة لغات 2008/07/01 ھبھ بدوى عبدالباسط سعید 2165857 كفـءكفـء7482011/07/14 معلم

-----------------------------------

7438of 4130 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول جزیرة المساعدة الثانویة المشتركة 2008/03/01 ھبھ تمام دمحم یونس 662404 كفـءكفـء7492011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2008/07/01 ھبھ عبدهللا قرنى عطا 2168434 كفـءكفـء7502011/07/14 معلم

علیة دمحم توفیق الثانویة بنات 2008/05/05 ھبھ عبدالمحسن احمد حماد 2041999 كفـءكفـء7512011/07/14 معلم

عزبة سلیمان وھبى االعدادیة 2009/03/01 ھدى احمد دمحم موسى 659076 كفـءكفـء7522011/03/07 معلم

2009/03/01 بمیدوم٢العبور  ھدى رجب سید دمحم 662453 كفـءكفـء7532011/03/07 معلم

افوة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھدى سلطان عبدالفتاح احمد 2126169 كفـءكفـء7542011/03/07 معلم

الشیخ جرحس 2008/03/01 ھدى عویس سید عبدالمحسن 662413 كفـءكفـء7552011/03/07 معلم

عزبة االصالح االبتدائیة 2009/03/01 ھدى عیاد صادق دمحم 663267 كفـءكفـء7562011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/03/01 ھدى دمحم عبدالعزیز عبدالقادر 1542464 كفـءكفـء7572011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2009/03/01 ھدیة عبدالكبیر حافظ درویش 2156008 كفـءكفـء7582011/03/07 معلم

كفر ابجیج االعدادیة 2009/03/01 ھدیة قطب عبد الفتاح قطب 2033798 كفـءكفـء7592011/03/07 معلم

ونا القس االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھشام جمعة محمود احمد 2155175 كفـءكفـء7602011/03/07 معلم

صفط الغربیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھشام كمال دمحم ذكى 2254319 كفـءكفـء7612011/03/07 معلم

صفط الغربیة 2006/12/29 ھناء جمعة على دمحم 662401 كفـءكفـء7622011/03/07 معلم

ریاض أطفال زاویة المصلوب بنات 2008/03/01 ھناء رمضان سید احمد 2130814 كفـءكفـء7632011/03/07 معلم

قمن العروس المشتركة االبتدائیة 2009/03/01 ھناء عبد العال بیومى درویش 662897 كفـءكفـء7642011/03/07 معلم

ریاض اطفال خالد بن الولید االبتدائیة 2008/03/01 ھناء عبدالتواب احمد سعداوى 2132532 كفـءكفـء7652011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4131 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدیابیة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھناء عبدالنبى عویس عبدالقادر 2131031 كفـءكفـء7662011/03/07 معلم

ریاض اطفال اطواب بنین تعلیم أساسى 2009/03/01 ھناء دمحم عبدهللا بشیر 2122100 كفـءكفـء7672011/03/07 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 ھناء محمود على جودة 2055981 كفـءكفـء7682011/03/07 معلم

١دمحم عثمان جالل  2009/03/01 ھند رجب دمحم مشرف 1543377 كفـءكفـء7692011/03/07 معلم

النیل الرسمیة لغات 2009/03/01 ھویدا احمد قرنى توفیق 1555288 كفـءكفـء7702011/03/07 معلم

عطف أفوة تربیة خاصة أمل 2005/07/19 ھویدا على الروبى مرتضى عبده 662417 كفـءكفـء7712011/03/07 معلم

١التعاون  االبتدائیة المشتركة  2009/03/01 وفاء احمد بدر حسن 2131113 كفـءكفـء7722011/03/07 معلم

الشھید دمحم صابر جمعھ ع بنات قمن 2008/03/01 وفاء احمد محمود دمحم 662895 كفـءكفـء7732011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2008/03/01 وفاء حامد عبدالوھاب جودة 2048927 كفـءكفـء7742011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاروق حامد االبتدائیة 2008/03/01 وفاء حسین حافظ حسان 2155144 كفـءكفـء7752011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى غنیم القدیمة 2008/03/01 وفاء خیرى احمد عبدالسالم 2165872 كفـءكفـء7762011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى دمحم البحریة 2008/03/01 وفاء ربیع احمد دسوقى 2184026 كفـءكفـء7772011/03/07 معلم

زاویة المصلوب بنات 2008/03/01 وفاء سعید غبلایر اسعد 660741 كفـءكفـء7782011/03/07 معلم

2008/03/01 د مصطفى الوكیل  الثانویة بالمیمون وفاء سید عبدالحلیم ظایط 2159535 كفـءكفـء7792011/03/07 معلم

ریاض اطفال المیمون بنین الجدیدة 2008/03/01 وفاء شكرى شكرى ذكى 2099620 كفـءكفـء7802011/03/07 معلم

صفط الشرقیة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 وفاء طھ عویس دمحم 660755 كفـءكفـء7812011/03/07 معلم

الفصل الواحد بكفر عتمان 2008/07/01 وفاء عاشور عبدالعاطى ابوزید 2402566 كفـءكفـء7822011/07/14 معلم
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الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید االعدادیة بنین 2009/07/01 وفاء لبیب نصر عویس 2038538 كفـءكفـء7832011/07/01 معلم

ادریجة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 وفاء دمحم ابوسریع دمحم 1553462 كفـءكفـء7842011/03/07 معلم

الفصل الواحد میھوب الدیب االعدادیة 2008/07/01 والء  مصطفى فھیم دمحم 2400018 كفـءكفـء7852011/07/14 معلم

انفسط االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 والء جمعھ یاسین سلیمان 1543312 كفـءكفـء7862011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/03/01 والء سلیمان احمد سلیمان 2156011 كفـءكفـء7872011/03/07 معلم

الشھید عبد الرحمن البنا االعدادیة 2008/03/01 والء دمحم محمود سید 2156009 كفـءكفـء7882011/03/07 معلم

ریاض اطفال بنى سلیمان البحریة 2008/03/01 والء دمحم محمود صمیده 2100612 كفـءكفـء7892011/03/07 معلم

الشھید سید عبدالحفیظ ابوصیر الثانویة المشتركةسابقا 2010/02/15 ولید ابوبكر توفیق عبدالصمد 2155652 كفـءكفـء7902011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 ولید شعبان مصطفى دمحم 2043879 كفـءكفـء7912011/07/14 معلم

معصرة ابو صیر المشتركة 2009/07/01 ولید دمحم على احمد 2401442 كفـءكفـء7922011/07/14 معلم

الواسطى االبتدائیة بنات 2009/03/01 یاسر احمد زاید محمود 660734 كفـءكفـء7932011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 یاسر شعبان عویس عبدالعزیز 2184567 كفـءكفـء7942011/07/01 معلم

الواسطى الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 یاسر على احمد مبروك 2254025 كفـءكفـء7952011/07/13 معلم

الحومة االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 یاسر فوزى سید مجاور 1529852 كفـءكفـء7962011/03/07 معلم

عزبة االسكندرانى االعدادیة 2009/07/01 یاسر قیاتى على موسى 2126158 كفـءكفـء7972011/07/14 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 یاسر كامل حسین رمضان 1550464 كفـءكفـء7982011/03/07 معلم

ریاض اطفال معصرة ابو صیر المشتركة 2008/03/01 یاسمین سلومھ عبدالحلیم على 2135381 كفـءكفـء7992011/03/07 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الواسطىبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال میدوم المشتركة 2008/03/01 یاسمین عبدالمنعم شرف الدین سید 2130816 كفـءكفـء8002011/03/01 معلم

المیمون بنین 2009/03/01 یاسمین دمحم حامد قرنى 1555186 كفـءكفـء8012011/03/07 معلم

الواسطى الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 یحیى شعبان فرج بیومى 2168252 كفـءكفـء8022011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االشھید دمحم عباس 1983/06/30 عبد القادر دمحم عبد القادر عبد القادر 745288 كفـءكفـء12009/09/01 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

االشھید دمحم عباس 2009/07/01 اسماء جابر عبدالحمید دمحم 2159178 كفـءكفـء22011/07/14 أمین مكتبة

بنات بوش 2009/07/01 أسماء طھ مصطفى محمود 2265750 كفـءكفـء32011/07/04 أمین مكتبة

نجع العرب باشمنت 2009/07/01 أسماء عبدالناصر دمحم موسى 2129327 كفـءكفـء42011/03/07 أمین مكتبة

دمحم فرید 2009/07/01 اسماء فتحى عبد الحلیم عبد الغظیم 2399325 كفـءكفـء52011/04/01 أمین مكتبة

على عبد العزیز االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 امنیھ دمحم دمحم بیومى 2122085 كفـءكفـء62011/03/07 أمین مكتبة

١طنسا الملق  2009/03/01 حسین  دمحم على عویس 2114120 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

عمار بن یاسر االبتدائیة 2009/07/01 رشا أحمد فرج مرسى 2107389 كفـءكفـء82011/07/14 أمین مكتبة

الحاج سعید ابو عیسى 2009/07/01 شعبان عبد الناصر عبدالغنى مجاور 2128661 كفـءكفـء92011/07/14 أمین مكتبة

حلمى محمود خالد 2009/07/01 شیماء حسین یسن عطیھ 2397728 كفـءكفـء102011/07/14 أمین مكتبة

بنات بوش 2009/07/01 شیماء دمحم محمود ابو الحسن 2155043 كفـءكفـء112011/07/03 أمین مكتبة

عبدالجید جودة سید بطنسا/الشھید 2009/07/01 عمر عید حامد دمحم 2127617 كفـءكفـء122011/07/14 أمین مكتبة

الحمام المشتركة 2009/07/01 دمحم حفناوى دسوقى دمحم 2117380 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

2009/07/01 االبتدائیة٢الشناویة المشتركة  دمحم حمدى رمضان دمحم 2126936 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

١دالص المجمعة  2009/07/01 ناھد عباس مصطفى عباس 2252745 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

الزیتون بنین 2009/07/01 نسمة دمحم عصمت حفنى 2392698 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

صالح سالم الجدیدة بنین 2009/07/01 نھى احمد عبد العال احمد 2275599 كفـءكفـء172011/07/14 أمین مكتبة
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فضل االبتدائیة بطنسا 2009/07/01 نورة دمحم على دمحم 2132932 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

عبدالجید جودة سید بطنسا/الشھید 2009/03/01 ھبة هللا أحمد إیراھیم رسالن 2102619 كفـءكفـء192011/03/07 أمین مكتبة

٢دالص المجمعة  2009/07/01 ھبة عبد الحلیم احمد عبد اللطبف 2109171 كفـءكفـء202011/07/14 أمین مكتبة

الشھید جمال احمد عباس الجدیدة 2009/07/01 ھبة عبد الفتاح  عتریس عبد الفتاح 2114109 كفـءكفـء212011/07/14 أمین مكتبة

فصول منشاة الشركة االعدادیة 2009/07/01 یاسر عثمان سید على 2106982 كفـءكفـء222011/07/14 أمین مكتبة

بوش الجدیدة بنات االعدادیة 2009/07/01 مایكل مكرم جرجس غبلایر 2149608 كفـءكفـء232011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

على بن ابى طالب االعدادیة 2009/07/01 اسماء احمد عبد الفتاح دمحم 2270718 كفـءكفـء242011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

بنات بوش 2009/07/01 أمانى طھ على حسن 2296088 كفـءكفـء252011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

بوش الجدیدة بنات االعدادیة 2009/07/01 إیناس أحمد مغازى جابر 2332761 كفـءكفـء262011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

صالح سالم بنات 2009/07/01 ایناس نبیل انیس ایوب 2292479 كفـءكفـء272011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

فصول منشاة الشركة االعدادیة 2009/07/01 بدریة عیسى دمحم یوسف 2289233 كفـءكفـء282011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

دمحم فرید االعدادیة بنات 2009/03/01 عبیر احمد ذكي احمد 674627 كفـءكفـء292011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

الشھید سالم شعبان سالم 2009/07/01 عفاف مصطفى البكرى خضر حسن 2245108 كفـءكفـء302011/07/04 أخصائى تكنولوجیا

صالح سالم بنات 2009/07/01 فاتن محمود امین بدوى 2134506 كفـءكفـء312011/07/24 أخصائى تكنولوجیا

حسین نامق االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم طھ عبدالحمید قرنى 2268086 كفـءكفـء322011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

الحمام المشتركة 2009/03/01 دمحم عبد الحمید على عبد الحمید 2127601 كفـءكفـء332011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

اشمنت بنین 2009/07/01 دمحم عبدالمنعم اسماعیل سید 2268468 كفـءكفـء342011/04/01 أخصائى تكنولوجیا
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اشمنت االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 محمود حسن عبدهللا ابوزید 2255808 كفـءكفـء352011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

الریاض ع المشتركة 2009/07/01 محمود حسین عبد الفتاح سلیمان 2398418 كفـءكفـء362011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

اشمنت االعدادیة بنات 2009/07/01 مصطفى ابوالحسن عبدالحمید مجاور 2386830 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

كفر الجزیرة 2009/07/01 مصطفى عبد الحلیم محمود عبد هللا 2253699 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

دمحم طة الساعى بنات 2009/07/01 نھى عباس عبد العزیز حسین 2268084 كفـءكفـء392011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

دمحم انور السادات االبتدائیة 2002/05/01 احمد عرابي عویس دمحم 677674 كفـءكفـء402012/06/04 ماجیستیرأخصائى نفسى أول

دمحم فرید االعدادیة بنات 2009/07/01 امال عثمان بیومى بدوى 2129890 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى نفسى

حسین نامق 2009/07/01 إیمان على صدیق عبد الوھاب 2111791 كفـءكفـء422011/07/14 أخصائى نفسى

صالح سالم بنات 2009/07/01 حلیمھ قرنى حسین مطلوب 2295861 كفـءكفـء432011/07/14 أخصائى نفسى

ناصر الرسمیھ للغات 2009/07/01 دار السالم عبد الحمید عبد العلیم حسان 2129320 كفـءكفـء442011/07/14 أخصائى نفسى

صالح سالم المشتركة 2009/07/01 رباب رمضان جنیدى دمحم 2102690 كفـءكفـء452011/07/14 أخصائى نفسى

دمحم طة الساعى بنات 2009/03/01 رشا احمد عبد الھادى دمحم 2132910 كفـءكفـء462011/03/07 أخصائى نفسى

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/07/01 رضا فوزى عبد هللا حمیدة 2151381 كفـءكفـء472011/07/14 أخصائى نفسى

الزیتون 2009/07/01 زینب حسین یس احمد 2120640 كفـءكفـء482011/07/14 أخصائى نفسى

عبد الرحمن ھدیب 2009/07/01 سارة حامد زكى دمحم 2104107 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم فرید 2009/07/01 ساره دمحم حسن سید 2123062 كفـءكفـء502011/04/01 أخصائى نفسى

اللواء حسن الحمیلى االبتدائیة 2009/07/01 صباح عبده السید احمد 2265724 كفـءكفـء512011/07/14 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمار بن یاسر االبتدائیة 2009/07/01 عال سید خلیفة ابو السعود 2400341 كفـءكفـء522011/07/14 أخصائى نفسى

نجع العرب باشمنت 2009/07/01 غادة دمحم دمحم حسانین 2158222 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى نفسى

2009/07/01 االبتدائیة٢الشناویة بنین  فوزیھ شعبان عبده عبدالجواد 2132906 كفـءكفـء542011/07/14 أخصائى نفسى

طحابوش الجدیدة 2009/07/01 دمحم جودة على على 2107386 كفـءكفـء552011/07/14 أخصائى نفسى

شھداء التحریر االبتدائیة 2009/07/01 دمحم كردى رمضان دمحم 2114126 كفـءكفـء562011/04/01 أخصائى نفسى

دمحم فرید 2009/07/01 مختار رجب قرنى دمحم 2133505 كفـءكفـء572011/04/01 أخصائى نفسى

بنات بوش 2009/03/01 منى سلیمان عبدالھادى منصور 2107678 كفـءكفـء582011/03/01 أخصائى نفسى

الشھید احمد دمحم كامل بیومى 2009/07/01 منى على حسین ابراھیم 2121267 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى نفسى

صالح سالم بنات 2009/07/01 میرفت سید زكى دمحم 2104118 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى نفسى

االشھید دمحم عباس 2009/07/01 نعمة عبد المنعم  حافظ دمحم 2392852 كفـءكفـء612011/04/01 أخصائى نفسى

١بنى عدى المجمعة  2009/07/01 نھاد إبراھیم فایز دمحم 2158238 كفـءكفـء622011/07/14 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب الثانویة المشتركة ببنى عدى 2009/03/01 نورة دمحم أحمد عبد المحسن 2106345 كفـءكفـء632011/03/01 أخصائى نفسى

بھبشین بنات 2009/07/01 ھاجر  أبو القاسم حمیدة فرحان 2115863 كفـءكفـء642011/07/14 أخصائى نفسى

ناصر الرسمیھ للغات 2009/07/01 ھالھ دمحم محمود ابوالحسن 2394721 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید سالم شعبان سالم 2009/07/01 ھند دمحم خلیل قرنى 2102630 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى نفسى

٢بنى عدى المجمعة  2009/07/01 یاسمین سمیر ھاشم عبد الصمد 2267739 كفـءكفـء672011/07/14 أخصائى نفسى

على حمودة 2009/07/01 ابراھیم سید دمحم بدوى الجبالى 2110589 كفـءكفـء682011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

٢كوم ابو خالد  2009/07/01 ابوالخیر فتحى دمحم عجمى 2127626 كفـءكفـء692011/07/14 أخصائى اجتماعى

١الشناویة  2009/07/01 احالم احمد سید سلیمان 2126934 كفـءكفـء702011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال على سعید االبتدائیة.ف 2009/07/01 اسماء عبد المنعم زكى عبد العال 2288659 كفـءكفـء712011/04/01 أخصائى اجتماعى

١دالص المجمعة  2009/07/01 اسماء على دمحم على 2120641 كفـءكفـء722011/07/04 أخصائى اجتماعى

شھداء التحریر االبتدائیة 2009/07/01 اشرف عكاشھ عبدهللا دمحم 1505606 كفـءكفـء732011/07/14 أخصائى اجتماعى

الزیتون 2009/07/01 الشیماء عبدالستار مشرف دمحم 2107311 كفـءكفـء742011/07/14 أخصائى اجتماعى

بھبشین بنات 2009/07/01 الھام ربیع جنیدى جنیدى 2390650 كفـءكفـء752011/07/14 أخصائى اجتماعى

فضل االبتدائیة بطنسا 2009/03/01 الھام دمحم صالح سعد 2121272 كفـءكفـء762011/03/01 أخصائى اجتماعى

على عبد العزیز االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 امانى سید سكران دمحم 2168589 كفـءكفـء772011/07/14 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 ناصر الرسمیھ للغات أمانى صفوت دمحم نور 2109211 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال مصطفى كامل 2009/07/01 أمانى عبد هللا دمحم طلبة 2105676 كفـءكفـء792011/07/14 أخصائى اجتماعى

صالح سالم المشتركة 2009/03/01 انتصار سید على حسن 2115839 كفـءكفـء802011/03/07 أخصائى اجتماعى

١بنى عدى المجمعة  2009/07/01 ایمان حسن قرني محمود 675474 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال الشناویة المشتركة  2009/07/01 إیمان سید سالم إبراھیم الجبالى 2105585 كفـءكفـء822011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال سید عبد القادر. ف 2009/07/01 ایمان سید محمود یونس 2400004 كفـءكفـء832011/07/24 أخصائى اجتماعى

الحاج عبدالصادق سلطان-كوم ابوخالد 2009/07/01 ایمان عبد التواب عبدالحفیظ دمحم 674689 كفـءكفـء842011/07/14 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید 2008/03/01 ایمان فرج حسین فرج 2123063 كفـءكفـء852011/04/01 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

صالح سالم بنات 2009/07/01 ایمان دمحم عویس محمود 1542118 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى اجتماعى

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 ایمان دمحم دمحم بیومى 2113407 كفـءكفـء872011/07/14 أخصائى اجتماعى

البرج 2009/07/01 ایمن كمال دمحم عامر 2159550 كفـءكفـء882011/07/14 أخصائى اجتماعى

طحا بوش بنین 2009/07/01 بسمة جمیل دمحم على 2393389 كفـءكفـء892011/07/14 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/07/01 ثناء سلیمان سید سلیمان 2123036 كفـءكفـء902011/07/14 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید 2009/03/01 جمال علي امین امام 675414 كفـءكفـء912011/04/01 أخصائى اجتماعى

دیاب عبد اللطیف دمحم االبتدائیة/الشھید أمین شرطة 2009/07/01 حاتم مجدى  على  عبد الجواد 2364260 كفـءكفـء922011/07/14 أخصائى اجتماعى

الحمام 2009/07/01 حسنى شعبان حسین عیسوى 674877 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢طنسا الملق  2009/07/01 حسین أحمد سید أحمد 2126917 كفـءكفـء942011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال دندیل .ف 2009/07/01 حمدیھ رمضان تمام عزیز 2123066 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى اجتماعى

١الشناویة  2009/03/01 حنان حمدى سید عبد اللطیف 2111795 كفـءكفـء962011/03/07 أخصائى اجتماعى

االشھید دمحم عباس 2009/07/01 حنان عبدة سید وھبة 675415 كفـءكفـء972011/04/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال دمحم انور السادات. ف 2009/07/01 حنان على اسماعیل سید 2127668 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى اجتماعى

١ریاض اطفال الشناویة .ف 2009/07/01 حنان فایز محروس عبید 2113514 كفـءكفـء992011/07/14 أخصائى اجتماعى

ناصر الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 خیریة دمحم محمود  الشمردن 2128137 كفـءكفـء1002011/07/24 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال ابو عقرب.ف 2009/07/01 دعاء عثمان سید على 2107018 كفـءكفـء1012011/07/14 أخصائى اجتماعى

الزیتون 2009/07/01 رانیا نشأت ریاض قرنى 2253714 كفـءكفـء1022011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/07/01 رجب دمحمین دمحم عبد الجید 2159565 كفـءكفـء1032011/07/14 أخصائى اجتماعى

منشاة الشركة 2009/07/01 رحاب جمال  سید جنیدى 2104112 كفـءكفـء1042011/07/14 أخصائى اجتماعى

الزیتون بنین 2009/07/01 رضا عبد المعنم حافظ دمحم 2121331 كفـءكفـء1052011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/07/01 رضوة السید دمحم عبدالرحمن حدبة 2105057 كفـءكفـء1062011/07/14 أخصائى اجتماعى

١كوم ابو خالد  2009/07/01 رمضان فتحى قرنى عبد الجید 2106348 كفـءكفـء1072011/07/14 أخصائى اجتماعى

االشھید دمحم عباس 2009/07/01 زینب حسن طھ دمحم 2398078 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزیتون 2009/07/01 زینب عبدالمنعم حافظ دمحم 2388661 كفـءكفـء1092011/07/14 أخصائى اجتماعى

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/07/01 سحر احمد دمحم عبدالخالق 2127667 كفـءكفـء1102011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید على عبد الحلیم 2009/07/01 سحر رفعت دمحم نعمان 1522733 كفـءكفـء1112011/07/14 أخصائى اجتماعى

ناصر الرسمیھ للغات 2009/03/01 سحر سید سالم  إسماعیل 2109209 كفـءكفـء1122011/03/07 أخصائى اجتماعى

شھداء التحریر االبتدائیة 2009/07/01 شعبان عبد هللا عبد الرازق حسن 675597 كفـءكفـء1132011/07/14 أخصائى اجتماعى

دالص الثانویة المشتركة 2009/07/01 شیماء ربیع دمحم طلبة 2115844 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى اجتماعى

طنسا الملق ریاض اطفال 2009/07/01 صباح دمحم احمد محمود 2128659 كفـءكفـء1152011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عبد الرحمن ھدیب.ف 2009/07/01 صفاء عبد هللا دمحم السبوعى 2105457 كفـءكفـء1162011/04/01 أخصائى اجتماعى

الحاج سعید ابو عیسى 2009/07/01 صفاء عویس حسین سعد 2104083 كفـءكفـء1172011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى خلیفة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عاطف منصور سلیم  الالفى 2117385 كفـءكفـء1182011/03/07 أخصائى اجتماعى

الشھید سالم شعبان سالم 2009/07/01 عبیر نادى  طھ شعبان 2105803 كفـءكفـء1192011/07/01 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

بنات بوش 2009/07/01 عبیر یوسف احمد یوسف 2131575 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى اجتماعى

صالح سالم بنات 2009/03/01 عزیزة أحمد محمود سید 2100032 كفـءكفـء1212011/03/07 أخصائى اجتماعى

١طنسا الملق  2009/03/01 عصام حسین دمحم على 675492 كفـءكفـء1222011/03/07 أخصائى اجتماعى

منشأة ھدیب التجاریة المشتركة 2009/07/01 عال على عبد ربھ عبد النبى 2310038 كفـءكفـء1232011/07/14 أخصائى اجتماعى

طحابوش الجدیدة 2009/07/01 عماد علي نور الدین عبد العلیم دمحم 650862 كفـءكفـء1242011/07/14 أخصائى اجتماعى

الحرجة 2009/07/01 عنبھ دمحم دمحم حسن 2393371 كفـءكفـء1252011/07/14 أخصائى اجتماعى

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/07/01 عید عبد الجید مھدي عبد  الجید 674971 كفـءكفـء1262011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجع العرب باشمنت 2009/07/01 عید عبد المجید دمحم عبد المجید 677805 كفـءكفـء1272011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزیتون بنین 2009/07/01 فاتن بركات حسین عبد الجواد 2238699 كفـءكفـء1282011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال دمحم فرید.ف 2009/07/01 فاطمة رمضان عباس مرسى 2105572 كفـءكفـء1292011/07/14 أخصائى اجتماعى

٣الریاض  2009/07/01 فاطمة عبد الحمید عبد الرازق محمود 2265720 كفـءكفـء1302011/07/14 أخصائى اجتماعى

المرحوم وحید یوسف الرسمیھ للغات 2009/07/01 فاطمة عبد هللا بیومى موسى 2106927 كفـءكفـء1312011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢دالص المجمعة  2009/07/01 فاطمھ سید مجاور سید 677400 كفـءكفـء1322011/07/01 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال فضل بطنسا.ف 2009/03/01 فاطمھ عید عبدالرحمن احمد 2132896 كفـءكفـء1332011/03/01 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/07/01 كردى سید حمیده حزین 2122096 كفـءكفـء1342011/07/01 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال دالص المجمعة .ف 2009/07/01 كوثر سعد قرنى شافعى 2107319 كفـءكفـء1352011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الریاض الجدیدة 2009/07/01 لمیاء  دمحم النادى عبد الحمید دمحم 2361207 كفـءكفـء1362011/03/01 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال دالص المشتركة.ف 2009/03/01 لمیاء سید جودة دمحم 2105668 كفـءكفـء1372011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال كفر الجزیرة.ف 2009/07/01 ماجدة  بیومي  ابراھیم   سعد الدین 2115834 كفـءكفـء1382011/07/14 أخصائى اجتماعى

١دالص المجمعة  2009/07/01 ماجده جمال عبد العزیز كامل 2124555 كفـءكفـء1392011/07/14 أخصائى اجتماعى

الحمام المشتركة 2009/07/01 دمحم احمد سید ابوسیف 2117371 كفـءكفـء1402011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید جمال احمد عباس الجدیدة 2009/07/01 دمحم احمد مأمون دمحم 2130614 كفـءكفـء1412011/07/14 أخصائى اجتماعى

البرج 2009/07/01 دمحم رمضان عبدالعزیز ابراھیم 2211906 كفـءكفـء1422011/07/14 أخصائى اجتماعى

طحابوش الجدیدة 2009/03/01 دمحم عبد الراضى على  نصر 2105724 كفـءكفـء1432011/03/07 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/07/01 دمحم فتحى دمحم حافظ 2168180 كفـءكفـء1442011/07/01 أخصائى اجتماعى

محمود حمد االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دمحم كمال عبد الغنى دمحم 2158099 كفـءكفـء1452011/07/14 أخصائى اجتماعى

على حمودة االعدادیة 2009/03/01 دمحم نصر خالد یوسف 2391680 كفـءكفـء1462011/03/01 أخصائى اجتماعى

١دالص المجمعة  2009/03/01 دمحم نصر عبداللطیف رضوان 676972 كفـءكفـء1472011/03/01 أخصائى اجتماعى

السرایا االبتدائیة 2009/07/01 محمود عواد دمحم حسن 2364378 كفـءكفـء1482011/04/20 أخصائى اجتماعى

حسین نامق 2009/03/01 مرثا جرجس امین فرج 2265731 كفـءكفـء1492011/04/01 أخصائى اجتماعى

عبد الرحمن ھدیب 2009/07/01 مریم موریس میخائیل شربانھ 2105630 كفـءكفـء1502011/07/01 أخصائى اجتماعى

شھداء التحریر االبتدائیة 2009/07/01 مصطفى سید عبدالجواد سید 2124557 كفـءكفـء1512011/04/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 نادى شاكر امین دمحم 2122089 كفـءكفـء1522011/03/01 أخصائى اجتماعى

٢بنى عدى المجمعة  2009/07/01 نادیة سید حامد دمحم 1522848 كفـءكفـء1532011/07/14 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الشناویة  2009/07/01 ناھد على عویس احمد 2377658 كفـءكفـء1542011/07/14 أخصائى اجتماعى

صالح سالم المشتركة 2009/03/01 نبیلة دمحم أحمد الجارحى 2110587 كفـءكفـء1552011/07/14 أخصائى اجتماعى

١دندیل  2009/07/01 نجوى عبد الستار عبدالحمید علوانى 2128658 كفـءكفـء1562011/07/14 أخصائى اجتماعى

ناصر الرسمیھ للغات 2009/07/01 نسمة زكریا درویش على 2203595 كفـءكفـء1572011/07/24 أخصائى اجتماعى

الزیتون بنین 2009/07/01 نورا سعید شكرى برسوم 2265725 كفـءكفـء1582011/07/24 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال صالح سالم المشتركة 2009/03/01 نورة حسین عبد المنعم سلیمان 2105213 كفـءكفـء1592011/07/01 أخصائى اجتماعى

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/07/01 ھبة جمعة احمد جمعة 676706 كفـءكفـء1602011/07/01 أخصائى اجتماعى

١بنى عدى المجمعة  2009/07/01 ھبة محمود طھ سید 2115825 كفـءكفـء1612011/04/01 أخصائى اجتماعى

طحا بوش 2009/07/01 ھبھ عبدالحلیم لطیف عبداللطیف 2156029 كفـءكفـء1622011/07/24 أخصائى اجتماعى

٢بنى عدى المجمعة  2009/07/01 ھبھ عثمان احمد عید 2157729 كفـءكفـء1632011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال ابو خالد االبتدائیة 2009/07/01 ھدى عبدالمنعم احمد عبدالعزیز 2122106 كفـءكفـء1642011/07/14 أخصائى اجتماعى

بوش الجدیدة بنین 2009/03/01 ھشام سعد سلیمان محفوظ 2106921 كفـءكفـء1652011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال السرایا.ف 2009/03/01 ھناء عبید دمحم أحمد 2114095 كفـءكفـء1662011/03/07 أخصائى اجتماعى

الحاج سعید ابو عیسى 2009/07/01 ھند حمدm احمد عبد اللطیف 2127608 كفـءكفـء1672011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢دندیل  2009/07/01 ھند شوقى عبد العزیز دمحم 2392699 كفـءكفـء1682011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى فراج 2009/07/01 وائل سید عبدالحمید ابوسیف 1505607 كفـءكفـء1692011/07/01 أخصائى اجتماعى

الزیتون 2009/07/01 وفاء عویس سید الحومى 2111793 كفـءكفـء1702011/07/14 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢دالص المجمعة  2009/07/01 والء على عبد التواب دمحم 2120624 كفـءكفـء1712011/07/14 أخصائى اجتماعى

سید عبد القادر االبتدائیة 1983/06/30 حجاج عبدالسالم احمد ابراھیم 677020 كفـءكفـء1722008/11/26 معلم أول أ

االشھید دمحم عباس 1984/12/01 دمحم عبدة دمحم خلیفة 674724 كفـءكفـء1732011/04/01 معلم أول أ

نجع العرب باشمنت 1984/12/01 موسي محمود علي ابوبكر 677818 كفـءكفـء1742010/11/29 معلم أول أ

ابى بكر الصدیق االعدادیة بنین 1982/06/03 نادي سید عویس أحمد 676419 كفـءكفـء1752010/04/01 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1997/09/01 ناصر سید شلبى عبد اللطیف 676719 كفـءكفـء1762012/10/17 دكتوراهمعلم أول أ

1994/09/01 االبتدائیة٢الشناویة المشتركة  أحمد عبد العظیم إبراھیم حسن 2095461 كفـءكفـء1772009/11/03 معلم أول

حسین نامق 1988/11/01 أشرف عبد الحمید حنفى رضوان 676788 كفـءكفـء1782009/11/03 معلم أول

ریاض اطفال دمحم انور السادات. ف 1992/09/01 انوار رجب قدري محمود 677586 كفـءكفـء1792009/08/01 معلم أول

دمحم فرید 1998/11/26 رحاب مصطفي دمحم دمحم 1718397 كفـءكفـء1802009/08/01 معلم أول

دمحم فرید 1991/09/01 عمر لطیف دمحم عثمان 675819 كفـءكفـء1812009/11/03 معلم أول

1993/09/01 االبتدائیة٢الشناویة المشتركة  محمود فھمي مصطفي دمحم 674577 كفـءكفـء1822009/08/01 معلم أول

صالح سالم المشتركة 1987/05/01 نجاح عثمان حسن دمحم 673954 كفـءكفـء1832009/08/01 معلم أول

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة آ مال جمیل  صمیدة إبراھیم 2102231 كفـءكفـء1842011/03/07 معلم

السالم باشمنت 2009/03/01 ابتسام حسن موسى دمحم 2258316 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

محمود صبرى سید حامد / الشھید جندى مجند
االعدادیة بدندیل

2009/03/01 إبتسام دمحم عبدالمجید عویس 2100106 كفـءكفـء1862011/03/07 معلم

بنى عدى االعدادیھ بنین 2009/07/01 ابراھیم صالح قناوى عبدالنیى 2393551 كفـءكفـء1872011/07/04 معلم

-----------------------------------
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اشمنت بنین 2009/03/01 ابراھیم ممدوح ابراھیم شعبان 1517026 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

ریاض اطفال مصطفى كامل 2009/03/01 احالم ثابت زكى عبد السمیع 2121248 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال دندیل .ف 2009/03/01 احالم دمحم عبد الجواد قناوى 2130693 كفـءكفـء1902011/03/07 معلم

النصر بنین باشمنت 2009/03/01 احمد ابراھیم دمحم دمحم 674155 كفـءكفـء1912011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/07/01 احمد حسن سید عبدالرازق 2373705 كفـءكفـء1922011/07/14 معلم

ھشام الحمیلى 2009/03/01 احمد حسین محمود عبدالحفیظ 2104386 كفـءكفـء1932011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة أحمد خضر أحمد خضر 2102225 كفـءكفـء1942011/03/07 معلم

اشمنت االعدادیة بنات 2009/03/01 أحمد ربیع قرنى أبو زید 2112904 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

اشمنت بنین 2009/03/01 أحمد سالم سالم أحمد 2107594 كفـءكفـء1962011/07/03 معلم

الریاض االعدادیھ بنات 2009/03/01 أحمد شكرى محمود سید 2104739 كفـءكفـء1972011/04/01 معلم

الشھید جمال احمد عباس الجدیدة 2009/03/01 أحمد صادق عفیفي سید 676230 كفـءكفـء1982011/03/07 معلم

على حمودة 2009/03/01 احمد عبد هللا خلیفھ جودة 2120618 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

محمود صبرى سید حامد / الشھید جندى مجند
االعدادیة بدندیل

2009/03/01 احمد عبد المنعم طھ حسانین 1633876 كفـءكفـء2002011/03/07 معلم

الحمام المشتركة 2008/01/18 أحمد عبدالستار أحمد على 2111784 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

االشھید دمحم عباس 2009/03/01 احمد عبده عبدالرازق محمود 677256 كفـءكفـء2022011/03/07 معلم

التضامن بمنشاه ھدیب االعدادیة 2009/07/01 احمد على صادق دمحم 2117326 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

عبد الحلیم منتصر االبتدائیة 2009/03/01 احمد عمر علي فرج 674811 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

نجع العرب االعدادیة 1995/09/01 أحمد عوض عبد السالم جمعة 2175590 كفـءكفـء2052009/11/03 معلم

ھشام الحمیلى 2009/07/01 احمد فاروق احمد عبد الجواد 2265721 كفـءكفـء2062011/07/14 معلم

بنات بوش 2009/03/01 احمد فتحى احمد دمحم 2127662 كفـءكفـء2072011/03/07 معلم

١دالص المجمعة  2009/03/01 احمد قرنى امام علي عطوه 677446 كفـءكفـء2082011/03/01 معلم

على سعید االبتدائیة 2009/07/01 أحمد كامل قرنى ابراھیم 2399331 كفـءكفـء2092011/07/14 معلم

محمود صبرى سید حامد / الشھید جندى مجند
االعدادیة بدندیل

2009/03/01 احمد كمال حسن بدوي 1529402 كفـءكفـء2102011/03/07 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2009/07/01 احمد محروس طھ احمد 2159292 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

بھبشین بنات 2009/03/01 احمد دمحم اسماعیل دمحم 1525197 كفـءكفـء2122011/03/01 معلم

٢كوم ابو خالد  2009/03/01 أحمد دمحم شكرى جبر 2115832 كفـءكفـء2132011/03/07 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة المشتركة ببنى عدى 2009/03/01 احمد دمحم طھ الطحطاوى 2086934 كفـءكفـء2142011/03/07 معلم

دمحم فرید 2009/07/01 احمد مختار عبده ابو سریع 2374115 كفـءكفـء2152011/07/14 معلم

ناصر الرسمیھ للغات 2009/03/01 احمد مصطفى على احمد 2190278 كفـءكفـء2162011/03/07 معلم

الریاض ع المشتركة 2009/03/01 احمد مؤمن طھ عبدالعزیز 1519271 كفـءكفـء2172011/03/07 معلم

على عبد العزیز االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 ازھار عبدالمنعم تمام سالم 675548 كفـءكفـء2182011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 اسامة على شحاتة على 2095553 كفـءكفـء2192011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 اسامھ دمحم حسن سید 2127066 كفـءكفـء2202011/07/14 معلم

٢كوم ابو خالد  2009/03/01 اسامھ دمحمین دمحم عامر 676432 كفـءكفـء2212011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

وحید یوسف االعدادیھ بنات 2009/07/01 اسماء ابراھیم حامد عبدالواحد 2159523 كفـءكفـء2222011/07/14 معلم

ریاض اطفال ابو خالد االبتدائیة 2009/03/01 اسماء حامد عبد التواب جاد هللا 2123060 كفـءكفـء2232011/04/01 معلم

حسین نامق 2009/03/01 اسماء حسانین محمود حسانین 676164 كفـءكفـء2242011/03/07 معلم

الزیتون بنین 2009/03/01 اسماء حسن ربیع بیومي 1517905 كفـءكفـء2252011/03/07 معلم

كفر الجزیرة 2009/03/01 اسماء راضى فاضل دمحم 2119165 كفـءكفـء2262011/03/07 معلم

2009/03/01 ناصر الرسمیھ للغات اسماء طلعت حسنى دمحم 2110579 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

دمحم فرید االعدادیة بنات 2009/03/01 اسماء طھ سید حافظ 2133639 كفـءكفـء2282011/03/07 معلم

صالح سالم المشتركة 2009/03/01 أسماء عباس عید أحمد 2078154 كفـءكفـء2292011/03/07 معلم

طحابوش الجدیدة 2009/03/01 اسماء عبد العزیز دمحم عبد العزیز 639762 كفـءكفـء2302011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة المشتركة ببنى عدى 2009/03/01 اسماء عمر ابراھیم دمحم 2090581 كفـءكفـء2312011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/03/01 اسماء عویس علي احمد 1507095 كفـءكفـء2322011/03/07 معلم

طحا بوش بنین 2009/03/01 اسماء دمحم صالح عبد الوھاب احمد 1547932 كفـءكفـء2332011/03/07 معلم

نجع العرب باشمنت 2009/03/01 أسماء دمحم دمحم على 676296 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال دندیل .ف 2009/03/01 أسماء دمحم مصطفى سید 2079915 كفـءكفـء2352011/03/07 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 اشرف عید رمضان حمیدة 2045631 كفـءكفـء2362011/03/07 معلم

الحرجة 2009/03/01 اشرف فتحي احمد حسین 674720 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال بنى عدى المجمعة. ف 2009/03/01 الشیماء محمود شكرى مصطفى 2107470 كفـءكفـء2382011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال سید عبد القادر. ف 2009/07/01 ألفت سید دمحم ابراھیم 2127655 كفـءكفـء2392011/07/14 معلم

ریاض اطفال طحا بوش االبتدائیة. ف 2009/03/01 الفت قرنى دمحم على 2159434 كفـءكفـء2402011/03/07 معلم

بنى عدى المشتركة 2009/07/01 امال مبارك ابراھیم ابوزید 2067727 كفـءكفـء2412011/07/14 معلم

الحرجة 2009/03/01 امال مصطفى ابوخضرة محمود 2254181 كفـءكفـء2422011/03/07 معلم

ریاض اطفال مصطفى كامل 2009/03/01 أمال مصطفى شعبان عبد اللطیف 2154374 كفـءكفـء2432011/04/01 معلم

٢ریاض اطفال دندیل .ف 2009/03/01 امانى شعبان زكریا عبدالحمید 2130582 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

نجع الدیب االعدادى للتعلیم االساسى 2009/03/01 امانى صفوت عبد هللا قرنى 2131442 كفـءكفـء2452011/03/07 معلم

امین محمود بریك الثانویة ببھبشین 2009/03/01 امانى مختار دمحم ابو زید 2131435 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

٣الریاض  2009/03/01 اماني فكري مبروك محمود 1505604 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

طحا بوش بنین 2009/07/01 امل سید یونس دمحم 1553446 كفـءكفـء2482011/07/14 معلم

ریاض اطفال على سعید االبتدائیة.ف 2009/03/01 أمل عبد الحمید دمحم دمحم 2151337 كفـءكفـء2492011/03/07 معلم

دمحم فرید 2009/03/01 امل دمحم بكر ابراھیم 1553456 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

الشھید سالم شعبان سالم 2009/03/01 امنیة دمحم سراج الدین عبدالمنعم 1553461 كفـءكفـء2512011/03/07 معلم

١بنى عدى المجمعة  2009/03/01 امیرة سامى لبیب وھبھ 664286 كفـءكفـء2522011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة أمیرة عبد العال  رمضان أبو السعود 2101640 كفـءكفـء2532011/03/07 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/07/01 انجى البیر ونیس عبده 2270999 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

ریاض اطفال فضل بطنسا.ف 2009/07/01 انعام  البدر ابوالقاسم على 2122111 كفـءكفـء2552011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١ریاض اطفال بنى عدى المجمعة  2009/03/01 أنھار بكرى على حسبو 2133617 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

صالح سالم الجدیدة بنین 2009/03/01 انھار عطا كامل صمیده 677536 كفـءكفـء2572011/03/07 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2009/03/01 ایفا سعد نجیب سمعان 676331 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

الحاج عبدالصادق سلطان-كوم ابوخالد 2009/03/01 إیمان إبراھیم مبروك محمود 2080004 كفـءكفـء2592011/03/07 معلم

ریاض اطفال عبد الرحمن ھدیب.ف 2009/03/01 ایمان احمد سعید عبد النبى 2117314 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال بنى عدى المجمعة. ف 2009/03/01 إیمان حامد سید  میھوب 2107452 كفـءكفـء2612011/03/07 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/07/01 ایمان ربیع عبدالعظیم دمحم 676389 كفـءكفـء2622011/07/14 معلم

١دندیل  2009/07/01 ایمان رمضان داوود عبد النبي 677699 كفـءكفـء2632011/04/01 معلم

٢ریاض اطفال دندیل .ف 2009/03/01 إیمان سلیم عبد الرحمن حسن 2177030 كفـءكفـء2642011/03/07 معلم

عبد الحلیم منتصر االبتدائیة 2009/03/01 ایمان عبد السمیع دمحم سمیع 677394 كفـءكفـء2652011/03/07 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 ایمان على احمد دمحم 677750 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2009/03/01 إیمان فتحى شعبان سعداوى 2104966 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

اشمنت االعدادیة بنات 2009/03/01 ایمان قرنى دمحم طھ 2132440 كفـءكفـء2682011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال الشناویة المشتركة  2009/07/01 إیمان دمحم حسن وھیب 2105634 كفـءكفـء2692011/07/14 معلم

اشمنت االعدادیة بنات 2009/07/01 إیمان مصطفى محمود محمود 2270178 كفـءكفـء2702011/07/14 معلم

دالص 2009/03/01 ایمن احمد دمحم دمحم 677399 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

دیاب عبد اللطیف دمحم االبتدائیة/الشھید أمین شرطة 2009/03/01 ایمن حسین عبداللطیف حنفى 2174387 كفـءكفـء2722011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سید نبیل االبتدائیة 2009/03/01 ایمن سعد دمحم سلیمان 677255 كفـءكفـء2732011/03/07 معلم

التربیة الخاصة امل 2009/03/01 ایمن سید عویس دمحم 677146 كفـءكفـء2742011/03/07 معلم

حسین نامق 2009/07/01 ایمن صالح احمد حسن 2165361 كفـءكفـء2752011/07/14 معلم

طحا بوش 2009/07/01 أیمن طھ عبدالوھاب عبدالسالم 2115766 كفـءكفـء2762011/07/14 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/07/01 ایمن عبد المنعم عویس عبد القادر 677639 كفـءكفـء2772011/07/14 معلم

٣الریاض  2009/03/01 ایمن عبدالبدیع محمود حسانین 2120622 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

اشمنت االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 أیمن عبده طھ عبد القادر 675388 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

بوش الجدیدة بنات االعدادیة 2009/03/01 ایمن فارس رمزى ارمانى 2093722 كفـءكفـء2802011/03/07 معلم

دالص 2009/03/01 ایمن یوسف فرج حسین 676132 كفـءكفـء2812011/03/07 معلم

محمود حمد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 بدر دیاب علي حسن 677700 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

١كوم ابو خالد  2009/07/01 بدر دمحم حسن علي 674162 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

حلمى محمود خالد 2009/07/01 بدریة جابر سید على 2103375 كفـءكفـء2842011/07/14 معلم

بوش الجدیدة بنات االعدادیة 2009/03/01 بسمة محمود احمد خلف 1505420 كفـءكفـء2852011/03/07 معلم

الزیتون االعدادیة بنین 2009/03/01 تفیدة ثابت عبد العزیز دمحم 2102267 كفـءكفـء2862011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 تھانى حلمى أحمد على 2099411 كفـءكفـء2872011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال بنى عدى المجمعة. ف 2009/03/01 توابة مجودة قطب مجودة 2107447 كفـءكفـء2882011/04/01 معلم

محمود حمد االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 جابر دمحم حسن دمحم 1505453 كفـءكفـء2892011/03/07 معلم

-----------------------------------
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دالص المشتركة 2009/03/01 جابر دمحمجمال الدین دمحم دمحم 2023933 كفـءكفـء2902011/03/07 معلم

عبد الحلیم منتصر االبتدائیة 2009/03/01 جمال صالح حسین میھوب 674091 كفـءكفـء2912011/03/07 معلم

ریاض اطفال ھشام الحمیلى.ف 2009/03/01 جھاد محمود دمحم خضر 2165353 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

دمحم فرید االعدادیة بنات 2009/03/01 جیھان حسین طھ خلیل 2102272 كفـءكفـء2932011/03/07 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 جیھان عبدهللا عبدالتواب صالح 677714 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

عبد الحلیم منتصر االبتدائیة 2009/03/01 حسام دمحم ربیع احمد سید 1505347 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 حسام دمحم عبدالعظیم عبدالجید 1519180 كفـءكفـء2962011/03/07 معلم

السالم باشمنت 2009/07/01 حسن جمال دمحم عبده 2393407 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

٢ریاض اطفال بنى عدى المجمعة. ف 2009/07/01 حسنیة عوض حسن عوض 2160675 كفـءكفـء2982011/07/14 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة 2009/03/01 حسین رمضان احمد عزام 2039800 كفـءكفـء2992011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/03/01 حسین سید حسین عویس 2093721 كفـءكفـء3002011/03/07 معلم

مصطفى فراج 2009/03/01 حسین ضیف هللا عبدالباقى زوده 675614 كفـءكفـء3012011/03/07 معلم

٢كوم ابو خالد  2009/03/01 حسین عبد الناصر دمحم شافعى 677546 كفـءكفـء3022011/03/07 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة المشتركة ببنى عدى 2009/07/01 حسین دمحم محمود بدوى 2122083 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

دمحم طة الساعى بنات 2009/03/01 حسین مصطفى ابراھیم على 2114049 كفـءكفـء3042011/03/07 معلم

البرج 2009/03/01 حمادة دمحم عبد الحلیم دمحم 674757 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

١طنسا الملق  2009/07/01 حمادة یوسف عبد التواب مصطفى 676133 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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ناصر الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 حمدى أحمد إبراھیم دمحم 2099414 كفـءكفـء3072011/03/07 معلم

طحابوش الجدیدة 2009/03/01 حمدي شعبان جنیدي جودة 674875 كفـءكفـء3082011/03/07 معلم

ریاض اطفال سید نبیل. ف 2009/07/01 حنان احمد على حسین 2151662 كفـءكفـء3092011/07/14 معلم

ریاض اطفال الریاض الجدیدة 2009/03/01 حنان حامد سید میھوب 2153976 كفـءكفـء3102011/03/07 معلم

ریاض اطفال دالص المشتركة.ف 2009/07/01 حنان سعد هللا دمحم مصطفى 2114052 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

ریاض اطفال عبد الرحمن ھدیب.ف 2009/03/01 حنان شعبان صابر عویس 2105484 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال الشناویة المشتركة  2009/03/01 حنان قرنى عویس قرنى 2105639 كفـءكفـء3132011/03/07 معلم

دمحم فرید 2009/03/01 حنان مجدى حنا عیاد 675535 كفـءكفـء3142011/03/07 معلم

١دالص المجمعة  2009/03/01 حنان دمحم دمحم وافي 1505508 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

نجع العرب االعدادیة 2009/03/01 خالد سید سلطان عبد النبى 674081 كفـءكفـء3162011/03/01 معلم

امین محمود بریك الثانویة ببھبشین 2009/03/01 خالد عبدالعال محمود مشرف 1568549 كفـءكفـء3172011/03/07 معلم

الحاج عبدالصادق سلطان-كوم ابوخالد 2009/03/01 خالد دمحم دمحم أحمد 2102660 كفـءكفـء3182011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال دالص المجمعة .ف 2009/07/01 دالیا احمد سعد سید 2128663 كفـءكفـء3192011/07/14 معلم

بوش الجدیدة بنین 2009/03/01 دالیا سمیر جید مھنى 2102643 كفـءكفـء3202011/03/07 معلم

٢دندیل  2009/03/01 دالیا شعبان زكریا عبدالحمید 1505580 كفـءكفـء3212011/03/07 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 دعاء خلیفة دمحم عبدالجوادد 677645 كفـءكفـء3222011/03/01 معلم

١ریاض اطفال بنى عدى المجمعة  2009/07/01 دعاء صالح دمحم مھدى 2120630 كفـءكفـء3232011/07/14 معلم
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ناصر الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 دعاء عمر دمحم سید أحمد 2099409 كفـءكفـء3242011/07/14 معلم

٢بھبشین بنین  2009/03/01 دیفید داود صادق سمعان 2104659 كفـءكفـء3252011/03/07 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/03/01 رابعھ عید احمد مرزوق 677644 كفـءكفـء3262011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/03/01 رامى جرجس سند جرجس 2043883 كفـءكفـء3272011/03/07 معلم

على عبد العزیز االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 رانیا سید احمد احمد 1505521 كفـءكفـء3282011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزیتون المشتركة 2009/03/01 رباب أمبارك عبدهللا  احمد 2129857 كفـءكفـء3292011/03/07 معلم

على بن ابى طالب ع بنات 2009/03/01 رباب ثابت عبدالعزیز دمحم 2167658 كفـءكفـء3302011/03/07 معلم

وحید یوسف االعدادیھ بنات 2009/03/01 رباب عصام الدین دمحم البكري 1505361 كفـءكفـء3312011/03/07 معلم

دمحم فرید 2009/03/01 رحاب ابراھیم عبد الحمید سعید 2194995 كفـءكفـء3322011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/03/01 رحاب احمد البدوى زیدان 2088074 كفـءكفـء3332011/03/07 معلم

ابى بكر الصدیق االعدادیة بنین 2009/03/01 رحاب علي حسن محمود 1521283 كفـءكفـء3342011/03/07 معلم

ریاض اطفال طحا بوش االبتدائیة. ف 2009/03/01 رشا رشاد عبدالعال فرج 2159520 كفـءكفـء3352011/03/07 معلم

بنى عدى المشتركة 2009/03/01 رشا سامي معوض عبد الوھاب 675361 كفـءكفـء3362011/03/07 معلم

٣الریاض  2009/03/01 رشا سید عبد الحمید احمد 2120642 كفـءكفـء3372011/03/07 معلم

وحید یوسف االعدادیھ بنات 2009/07/01 رشا شحاتة عزمى حنا 2107019 كفـءكفـء3382011/07/14 معلم

2009/03/01 ناصر الرسمیھ للغات رشا صالح عبد المجید ابراھیم 2108986 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

ریاض اطفال ھشام الحمیلى.ف 2009/07/01 رشا عبد المنعم ریاض رضوان 2399936 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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نجع الدیب االعدادى للتعلیم االساسى 2009/03/01 رشا عثمان شحاتھ عثمان 2121221 كفـءكفـء3412011/03/07 معلم

١بنى عدى المجمعة  2009/07/01 رشا دمحم عبد الحمید عبداللة 2119167 كفـءكفـء3422011/07/14 معلم

الشناویة الرسمیھ للغات 2009/03/01 رشا نبیل سید دمحم 2105593 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

عمار بن یاسر 2009/03/01 رضا حسین طھ خلیل 2115775 كفـءكفـء3442011/03/07 معلم

عمار بن یاسر 2009/03/01 رضا عبد الجواد سلطان جمعھ 2115852 كفـءكفـء3452011/03/07 معلم

الشھید على عبد الحلیم 2009/03/01 رضا على دمحم عبدالجواد 2093728 كفـءكفـء3462011/03/07 معلم

الشھید احمد دمحم كامل بیومى 2009/03/01 رضا دمحم المیرغنى توفیق اللیثى 2114023 كفـءكفـء3472011/03/07 معلم

2009/03/01 ناصر الرسمیھ للغات رضوى دمحم أحمد عبد الرازق 2110118 كفـءكفـء3482011/03/07 معلم

صالح سالم المشتركة 2009/03/01 رمضان سید دمحم الریدي 1517020 كفـءكفـء3492011/03/07 معلم

طحابوش الجدیدة 2009/03/01 رمضان علي دمحم عبد الجواد 1547004 كفـءكفـء3502011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/03/01 رمضان دمحم عبدالغنى صالح 2127661 كفـءكفـء3512011/03/07 معلم

الشناویة الرسمیھ للغات 2009/07/01 رندا رمضان دمحم حجازى 2243410 كفـءكفـء3522011/07/14 معلم

دالص الثانویة المشتركة 2009/03/01 ریتشارد البرت عازر برسوم 2128244 كفـءكفـء3532011/03/07 معلم

الشھید احمد دمحم كامل بیومى 2009/03/01 ریم ماجد محمود عبدالجید 2124559 كفـءكفـء3542011/03/07 معلم

دمحم فرید االعدادیة بنات 2009/03/01 ریھام رضا جمال الدین محمود 2165989 كفـءكفـء3552011/03/01 معلم

على بن ابى طالب ع بنات 2009/07/01 ریھام شحاتھ مفید فھیم 2293458 كفـءكفـء3562011/07/14 معلم

دالص الثانویة المشتركة 2009/03/01 ریھام دمحم عوض درویش 2073684 كفـءكفـء3572011/03/07 معلم
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طحا بوش 2009/07/01 زاید على سید زاید 2172880 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

طحا بوش 2009/03/01 زینب احمد توفیق دمحم 2113431 كفـءكفـء3592011/03/07 معلم

كفر الجزیرة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 زینب عبدالفضیل عبدالفتاح فرغلى 2132903 كفـءكفـء3602011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزیتون المشتركة 2009/03/01 زینب دمحم حسین دمحم 2228463 كفـءكفـء3612011/03/07 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/07/01 زینب دمحم قرنى عویس 2107371 كفـءكفـء3622011/07/14 معلم

عمرو بن العاص 2009/03/01 زینب معوض احمد امین 2032039 كفـءكفـء3632011/03/07 معلم

صناع المستقبل 2009/03/01 زینب وصفى إمام یونس 2151350 كفـءكفـء3642011/03/01 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 سارة عبد الرءوف زین العابدین أحمد 2102692 كفـءكفـء3652011/03/07 معلم

٢طنسا الملق  2009/03/01 سالوناز احمد دمحم دیاب 677398 كفـءكفـء3662011/03/01 معلم

بوش الجدیدة بنات االعدادیة 2009/03/01 سامیھ رمزى كامل یوسف 2121224 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

الحمام 2009/03/01 سحر سید دمحم امین 674810 كفـءكفـء3682011/03/01 معلم

على بن ابى طالب ع بنات 2009/03/01 سحر شعبان دمحم بكرى 1505376 كفـءكفـء3692011/03/07 معلم

الریاض االعدادیھ بنات 2009/03/01 سحر دمحم احمد غریب 2156013 كفـءكفـء3702011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 سحر دمحم امام عبدالرحمن 1517380 كفـءكفـء3712011/03/07 معلم

الشناویة الرسمیھ للغات 2009/03/01 سحر دمحم سلیمان محفوظ 2153988 كفـءكفـء3722011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابو خالد االبتدائیة 2009/03/01 سحر محمود اسماعیل  دمحم 2178905 كفـءكفـء3732011/04/01 معلم

صالح سالم المشتركة 2009/03/01 سعاد عثمان سعید جودة 677249 كفـءكفـء3742011/03/07 معلم
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ناصر الرسمیھ للغات 2009/03/01 سعاد دمحم عبد الفتاح دمحم 2102260 كفـءكفـء3752011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال الشناویة المشتركة  2009/07/01 سعده سید محمود دمحم 2105604 كفـءكفـء3762011/07/14 معلم

ریاض اطفال منشاة الشركة. ف 2009/07/01 سعدیھ سعد احمد عمر 2128713 كفـءكفـء3772011/07/14 معلم

بنى عدى االعدادیھ بنین 2009/03/01 سلمى عبد الوھاب عبد هللا عبد الوھاب 2126478 كفـءكفـء3782011/03/07 معلم

عبدالجید جودة سید بطنسا/الشھید 2009/03/01 سلوى بكرى عوض دمحم 2114018 كفـءكفـء3792011/03/07 معلم

الریاض االعدادیھ بنات 2009/07/01 سماح زارع طھ سعید 2112958 كفـءكفـء3802011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال الشناویة المشتركة  2009/03/01 سمر دمحم توفیق الجبالى 2133646 كفـءكفـء3812011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفر الجزیرة.ف 2009/03/01 سمیره احمد دمحم امین 2122109 كفـءكفـء3822011/03/01 معلم

طحابوش الجدیدة 2009/03/01 سناء سید دمحم مرداش 675544 كفـءكفـء3832011/04/01 معلم

٢كوم ابو خالد  2009/03/01 سناء محمود حامد شلبى 677539 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

الشناویة الرسمیھ للغات 2009/07/01 سھام حسن راشد دمحم 2107360 كفـءكفـء3852011/07/14 معلم

ریاض اطفال حسین نامق االبتدائیة 2009/03/01 سھام عطا عازر فانوس 2114091 كفـءكفـء3862011/03/07 معلم

2009/07/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة سھى جابر حسن عبد هللا 2099917 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

١بھبشین االعدادیة بنین  2009/03/01 سھیر سمیر رمضان حسن 2113488 كفـءكفـء3882011/03/07 معلم

كفر الجزیرة 2009/03/01 سوزان عطیة إبراھیم صلیب 2128157 كفـءكفـء3892011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال دالص المجمعة .ف 2009/03/01 سومھ درویش محمود عبدالسمیع 2107328 كفـءكفـء3902011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 سونھ زاید دمحم زاید 2105292 كفـءكفـء3912011/07/14 معلم
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ریاض اطفال نجع العرب 2009/03/01 سیادة طھ حسین عبدالستار 2159230 كفـءكفـء3922011/03/07 معلم

صالح سالم الجدیدة بنین 2009/03/01 سید جابر سید شبل 2120643 كفـءكفـء3932011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 سید عبدالستار دمحم فاضل 677716 كفـءكفـء3942011/03/01 معلم

الزیتون االعدادیة بنین 2009/07/01 سید غانم حسن محمود 2096815 كفـءكفـء3952011/07/14 معلم

بوش بنین 2009/03/01 شاھندا دمحم یس دمحم 2119149 كفـءكفـء3962011/03/07 معلم

الحاج عبدالصادق سلطان-كوم ابوخالد 2009/03/01 شحاتھ عبد التواب حسین خضر 2121229 كفـءكفـء3972011/03/07 معلم

البرج 2009/03/01 شریھان دمحم حامد حسین 2178577 كفـءكفـء3982011/03/07 معلم

سید عبد القادر االبتدائیة 2009/03/01 شعبان توفیق قرنى محمود 2104504 كفـءكفـء3992011/03/07 معلم

اشمنت االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 شعبان خلیل عبدالفتاح مبروك 677253 كفـءكفـء4002011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/03/01 شعبان رجب شحاتة یونس 674876 كفـءكفـء4012011/03/07 معلم

البرج 2009/03/01 شیماء احمد حسین حمیدة 677538 كفـءكفـء4022011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزیتون المشتركة 2009/03/01 شیماء أحمد رشدى أحمد 2177049 كفـءكفـء4032011/03/01 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 ِ◌شیماء بدوى میھوب سید 2139894 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

ریاض اطفال دمحم فرید.ف 2009/03/01 شیماء حسن سید عبد الرازق 2130060 كفـءكفـء4052011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال دالص المجمعة .ف 2009/03/01 شیماء حسین مبروك أحمد 2155576 كفـءكفـء4062011/03/07 معلم

الحاج عبدالصادق سلطان-كوم ابوخالد 2009/03/01 شیماء سامى عبد هللا إبراھیم 2103490 كفـءكفـء4072011/03/07 معلم

دالص 2009/03/01 شیماء شعبان جودة دمحم 2194934 كفـءكفـء4082011/03/07 معلم
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ریاض اطفال ھشام الحمیلى.ف 2009/07/01 شیماء عبد اللطیف جمال عبد العاطى 2238689 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

ریاض اطفال الزیتون المشتركة 2009/07/01 شیماء عمر عبد الحلیم أبوزید 2151419 كفـءكفـء4102011/04/01 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 شیماء فرید حسن مصطفى 2138591 كفـءكفـء4112011/07/14 معلم

ابى بكر الصدیق االعدادیة بنین 2009/03/01 شیماء دمحم احمد دمحم 1521760 كفـءكفـء4122011/03/07 معلم

ریاض اطفال دالص. ف 2009/03/01 شیماء دمحم عبد الفتاح دمحم 2124556 كفـءكفـء4132011/03/07 معلم

على بن ابى طالب ع بنات 2009/03/01 شیماء محمود احمد دمحم 1505364 كفـءكفـء4142011/03/07 معلم

دمحم فرید 2009/07/01 شیماء مصطفى توفیق دمحم 2394755 كفـءكفـء4152011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید دمحم عباس. ف 2009/03/01 شیماء ممدوح عبد العزیز معروف 2115785 كفـءكفـء4162011/03/07 معلم

وحید یوسف االعدادیھ بنات 2009/07/01 صابرة عبد الغنى دمحم جمعة 2177014 كفـءكفـء4172011/07/14 معلم

حلمى محمود خالد 2009/03/01 صدیقة لطفى عبد العظیم عثمان 2103624 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

نجع العرب االعدادیة 2009/03/01 صفاء ابوالسعود عبدهللا امام 1505405 كفـءكفـء4192011/03/07 معلم

٢دالص المجمعة  2009/03/01 صفاء احمد عبد الفتاح زیدان 677514 كفـءكفـء4202011/03/01 معلم

االشھید دمحم عباس 2009/03/01 صفاء حسن احمد دمحم 677145 كفـءكفـء4212011/03/07 معلم

ریاض اطفال دمحم انور السادات. ف 2009/03/01 صفاء سلیمان سید سلیمان 2127679 كفـءكفـء4222011/03/07 معلم

بھبشین بنات 2009/03/01 صفاء عزت عثمان عبد اللطیف 2114032 كفـءكفـء4232011/03/01 معلم

ریاض اطفال مصطفى كامل 2009/03/01 صفاء دمحم شعبان دمحم 2128711 كفـءكفـء4242011/03/07 معلم

ریاض اطفال ابو خالد االبتدائیة 2009/03/01 صفاء دمحم عبد الغفار دمحم 2115840 كفـءكفـء4252011/03/07 معلم
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اللواء حسن الحمیلى 2009/07/01 صفاء دمحمنجیب طھ أحمد 2128155 كفـءكفـء4262011/07/14 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/03/01 صفاء مصطفى ابراھیم علیان 2122116 كفـءكفـء4272011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة ضیاء حسن محمود سلیمان 2102227 كفـءكفـء4282011/03/01 معلم

ناصر الرسمیھ للغات 2009/07/01 طالل حجاج حسین دمحم 2301997 كفـءكفـء4292011/04/01 معلم

١كوم ابو خالد  2009/03/01 طھ حمدي عباس عبدالحمید 1507185 كفـءكفـء4302011/04/01 معلم

الشھید حافظ سید حافظ 2009/07/01 طھ رجب عبد الحمید حسن 2391854 كفـءكفـء4312011/07/14 معلم

فصول منشاة الشركة االعدادیة 2009/03/01 عادل عویس على عویس 2115817 كفـءكفـء4322011/03/07 معلم

الحرجة 2009/03/01 عازة على عبدربھ عبدالنبى 2254220 كفـءكفـء4332011/03/07 معلم

منشأة ھدیب التجاریة المشتركة 2009/07/01 عبد التواب دمحم  أحمد رشیدى 2114057 كفـءكفـء4342011/07/14 معلم

الشھید حافظ سید حافظ 2009/03/01 عبد النبي احمد عبد التواب احمد 674160 كفـءكفـء4352011/03/14 معلم

شھداء التحریر االبتدائیة 2008/05/04 عبدالعال عرابى سلیمان دمحم 1546381 كفـءكفـء4362011/03/07 معلم

عبد الرحمن ھدیب 2009/07/01 عبدالعظیم عبدالمنعم قرني جودة 2392685 كفـءكفـء4372011/07/14 معلم

بھبشین بنات 2009/07/01 عبدالمنعم نادى امام محمود 2277563 كفـءكفـء4382011/07/14 معلم

بوش بنین 2009/03/01 عبلة حسن أحمد مصطفى 2106962 كفـءكفـء4392011/03/01 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 عبیر توفیق توفیق عبد الجید 2105230 كفـءكفـء4402011/03/07 معلم

٢دالص المجمعة  2009/03/01 عبیر ربیع سالم سعید 677150 كفـءكفـء4412011/03/01 معلم

الشھید جمال احمد عباس الجدیدة 2009/07/01 عبیر زكریا كامل حنفى 677762 كفـءكفـء4422011/04/01 معلم
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طحا بوش 2000/09/19 عبیر عبد الصمد توفیق دمحم 676866 كفـءكفـء4432011/11/01 ماجیستیرمعلم

ریاض اطفال دالص. ف 2009/03/01 عبیر عبدالجواد على احمد 2120629 كفـءكفـء4442011/03/07 معلم

ریاض اطفال مصطفى كامل 2009/03/01 عبیر دمحم حسین حسن 2121237 كفـءكفـء4452011/03/07 معلم

دیاب عبد اللطیف دمحم االبتدائیة/الشھید أمین شرطة 2009/03/01 عجب دمحم كامل دمحم 1505482 كفـءكفـء4462011/03/07 معلم

صالح سالم بنات 2009/03/01 عزة احمد دمحم ابو زید 677397 كفـءكفـء4472011/03/01 معلم

الحمام الثانویة 2009/03/01 عزمى جمعھ توفیق دسوقى 2127599 كفـءكفـء4482011/03/07 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 عزه دمحم مھدى عبد الجید 2127686 كفـءكفـء4492011/03/07 معلم

بنى عدى االعدادیھ بنین 2009/03/01 عزه محمود مراد ابراھیم 1634084 كفـءكفـء4502011/03/07 معلم

الحاج سعید ابو عیسى 2009/03/01 عزیة بباوى میخائیل أبو الخیر 2105538 كفـءكفـء4512011/03/07 معلم

عبدالجید جودة سید بطنسا/الشھید 2009/03/01 عصام بدر حفنى جنیدى 2119145 كفـءكفـء4522011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة عصام على احمد عطیھ 639910 كفـءفوق المتوسط4532011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 عصام دمحم قرنى دمحم 2100040 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

الحمام الثانویة 2009/03/01 عطیة سید سلیم الالفي 1505248 كفـءكفـء4552011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة عال  عبد العال  رمضان أبو السعود 2102220 كفـءكفـء4562011/03/07 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2009/07/01 على بدوى أحمد عزام 2151670 كفـءكفـء4572011/03/01 معلم

دیاب عبد اللطیف دمحم االبتدائیة/الشھید أمین شرطة 2009/03/01 علي سید علي زاید 1505283 كفـءكفـء4582011/03/07 معلم

عمار بن یاسر 2009/03/01 علیة حسین حلمى حسین 2115741 كفـءكفـء4592011/04/01 معلم
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الحرجة 2009/07/01 عماد الدین  عبد العظیم محمود احمد 2375895 كفـءكفـء4602011/04/01 معلم

١بنى عدى المجمعة  2009/07/01 عماد رمضان فتحى  تھامى 2380942 كفـءكفـء4612011/07/14 معلم

١طنسا الملق  2009/07/01 عماد سید راغب ریاض 2254870 كفـءكفـء4622011/04/01 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2009/01/12 عماد دمحم النادى عبدالحمید دمحم 2079365 كفـءكفـء4632011/03/07 معلم

الشھید حافظ سید حافظ 2009/03/01 عمر سعد محمود فتح الباب 676390 كفـءكفـء4642011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة عمر فاروق حسین قناوى 2100327 كفـءكفـء4652011/04/01 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 غادة حسین عبد المنعم سلیمان 2105286 كفـءكفـء4662011/07/14 معلم

محمود صبرى سید حامد / الشھید جندى مجند
االعدادیة بدندیل

2009/03/01 غادة حسین دمحم شاكر 2111783 كفـءكفـء4672011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة غادة سعید دمحم دمحم 2106884 كفـءكفـء4682011/03/07 معلم

الدكتور جابر جاد الثانویة بنین 2009/03/01 غادة عبد الغنى حماد على 2068758 كفـءكفـء4692011/03/01 معلم

طحا بوش 2008/03/01 غادة دمحم سالم دمحم 1543503 كفـءكفـء4702011/07/14 معلم

ریاض اطفال طحا بوش االبتدائیة. ف 2009/03/01 فاطمة  مؤمن على صالح 2079975 كفـءكفـء4712011/07/03 معلم

ریاض اطفال نجع العرب 2009/03/01 فاطمة أبو القاسم عبد الفتاح عبدالحمید 2128144 كفـءكفـء4722011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال الشناویة المشتركة  2009/07/01 فاطمة بدوى دمحم سعد 2105624 كفـءكفـء4732011/07/14 معلم

على حمودة 2009/03/01 فاطمة حامد أحمد نصر 674090 كفـءكفـء4742011/03/07 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢الشناویة بنین  فاطمة رمضان سید عبداللطیف 1531342 كفـءكفـء4752011/03/07 معلم

الشھید على عبد الحلیم 2009/03/01 فاطمة مسعود قرنى على 1550472 كفـءكفـء4762011/03/07 معلم
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نجع العرب االعدادیة 2009/07/01 فاطمھ سید احمد عبدالرازق 2124558 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

صالح سالم بنات 2009/03/01 فاطمھ عبدهللا وداعھ سید 2128662 كفـءكفـء4782011/03/07 معلم

صالح سالم المشتركة 2009/07/01 ففیان فكرى نعیم فھمى 2292480 كفـءكفـء4792011/07/14 معلم

٢دالص المجمعة  2009/07/01 فھیمھ عبد الغنى محمود عویس 2129649 كفـءكفـء4802011/07/14 معلم

دیاب عبد اللطیف دمحم/ریاض اطفال الشھیدامین شرطھ 2009/03/01 فوزیة  عبد السالم عبد الرحیم حمیدة 2178902 كفـءكفـء4812011/03/07 معلم

عبد الحلیم منتصر االبتدائیة 2009/03/01 قمر صدیق عمر موسى 2144402 كفـءكفـء4822011/03/07 معلم

على عبدالعزیز المشتركھ 2009/03/01 قمر عبدالوھاب حسن دمحم 2159539 كفـءكفـء4832011/03/07 معلم

بھبشین بنات 2009/07/01 كردى ربیع بكرى حسین 2113399 كفـءكفـء4842011/07/14 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 كریستینا ولسن زكى باسیلى 2104071 كفـءكفـء4852011/03/07 معلم

اللواء حسن الحمیلى 2009/07/01 كریمة جابر دمحم حسین 2128153 كفـءكفـء4862011/07/14 معلم

١بھبشین االعدادیة بنین  2009/03/01 كیرستینا ابراھیم یوسف غالى 2132435 كفـءكفـء4872011/03/07 معلم

١دندیل  2009/03/01 لمیاء عویس احمد عویس 1507112 كفـءكفـء4882011/03/07 معلم

حلمى محمود خالد 2009/03/01 لیلى شعبان دمحم محمود 2103629 كفـءكفـء4892011/03/07 معلم

فصول المرحوم على كامل 2009/03/01 ماجد جمال نسیم امین 638651 كفـءكفـء4902011/03/07 معلم

سید عبد القادر االبتدائیة 2009/03/01 ماجدة شحاتة عبد الغفار دمحم 677149 كفـءكفـء4912011/04/01 معلم

ریاض اطفال الشھید على عبد الحلیم 2009/03/01 ماجده زكریا كمال الیاس 2145849 كفـءكفـء4922011/03/07 معلم

نجع العرب باشمنت 2009/07/01 ماجده دمحم دمحم سید 2399671 كفـءكفـء4932011/07/01 معلم
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طحا بوش بنین 2009/03/01 مارى ذكى فرج صلیب 2122104 كفـءكفـء4942011/03/07 معلم

عمار بن یاسر 2009/07/01 ماریان حلمى اسحق صالح 2297082 كفـءكفـء4952011/07/14 معلم

الحاج سعید ابو عیسى 2009/07/01 ماریان سعید محروس ناشد 2399565 كفـءكفـء4962011/07/14 معلم

بنات بوش 2009/03/01 ماریان سید سعید فرج 677396 كفـءكفـء4972011/03/07 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 ماریان نبیل امین جید 2123067 كفـءكفـء4982011/04/01 معلم

2009/03/01 ناصر الرسمیھ للغات ماریانا نجیب ریاض بباوي 2205169 كفـءكفـء4992011/03/01 معلم

بھبشین بنات 2009/03/01 ماھر مجدى حبیب جرجس 2090239 كفـءكفـء5002011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 مایكل نبیل أمین جید 2132893 كفـءكفـء5012011/07/01 معلم

دالص المشتركة 2009/03/01 مبروك عبد الحكیم مبروك دمحم 2114172 كفـءكفـء5022011/03/01 معلم

الحمام المشتركة 2009/03/01 مجدى سید سلیم الالفى 2119278 كفـءكفـء5032011/03/07 معلم

٢دندیل  2009/03/01 مجدى عبد السالم سید عبد الصمد 2127635 كفـءكفـء5042011/03/01 معلم

طحابوش الجدیدة 2009/03/01 مجدى فرج هللا سعید فرج 1616439 كفـءكفـء5052011/03/01 معلم

المنصورة االبتدائیة 2009/03/01 دمحم ابراھیم على ابراھیم 2176339 كفـءكفـء5062011/03/01 معلم

شھداء التحریر االبتدائیة 2009/03/01 دمحم احمد عبد الجواد احمد 2024247 كفـءكفـء5072011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 دمحم اسماعیل حسن اسماعیل 2161879 كفـءكفـء5082011/07/14 معلم

على سعید االبتدائیة 2009/03/01 دمحم اسماعیل دمحم حجاج 2178588 كفـءكفـء5092011/03/07 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 دمحم جابر دمحم علي 674462 كفـءكفـء5102011/03/01 معلم
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سید نبیل االبتدائیة 2009/03/01 دمحم حسین طھ دمحم 677254 كفـءكفـء5112011/03/01 معلم

الریاض ع المشتركة 2009/07/01 دمحم حسین دمحم حسین 2162649 كفـءكفـء5122011/07/14 معلم

الحمام المشتركة 2009/03/01 دمحم دسوقى حسن سالم 2117375 كفـءكفـء5132011/03/01 معلم

دمحم فرید 2009/03/01 دمحم سالمة دمحم اسماعیل 677147 كفـءكفـء5142011/03/01 معلم

عمرو بن العاص 2009/07/01 دمحم سید حسین ھارون 2103470 كفـءكفـء5152011/07/01 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 دمحم سید عبد الفتاح دمحم 677638 كفـءكفـء5162011/03/01 معلم

على حمودة االعدادیة 2009/07/01 دمحم صالح دمحم عبد هللا 2067703 كفـءكفـء5172011/07/14 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عبد الجید حسن دمحم 677719 كفـءكفـء5182011/03/01 معلم

على سعید االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عبد الحلیم عزب مصطفى 675387 كفـءكفـء5192011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة دمحم عبد المنعم أحمد مشرف 2102228 كفـءكفـء5202011/04/01 معلم

١كوم ابو خالد  2009/03/01 دمحم عبد المنعم متولي سلیم 2204807 كفـءكفـء5212011/03/07 معلم

الشھید جمال احمد عباس الجدیدة 2009/03/01 دمحم عبد الواحد دمحم حسانین 674157 كفـءكفـء5222011/03/01 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عبدالجواد عبدالصادق عویس 2192951 كفـءكفـء5232011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/03/01 دمحم عبدالحلیم دمحم احمد 2172981 كفـءكفـء5242011/03/07 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عبدالناصر مطر مطر 2133660 كفـءكفـء5252011/04/01 معلم

طحابوش الجدیدة 2009/03/01 دمحم عثمان شحاتھ عثمان 2113500 كفـءكفـء5262011/03/01 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2009/03/01 دمحم على سعد سید 2131584 كفـءكفـء5272011/03/01 معلم
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١دالص المجمعة  2009/03/01 دمحم على قرنى محمود 675365 كفـءكفـء5282011/03/07 معلم

كفر الجزیرة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم على ماھر دمحم أحمد 2106932 كفـءكفـء5292011/03/01 معلم

الحرجة 2009/03/01 دمحم علي شعبان دمحم 674721 كفـءكفـء5302011/03/01 معلم

الحمام المشتركة 2009/03/01 دمحم قناوى دمحم امین 2117342 كفـءكفـء5312011/03/07 معلم

صالح سالم المشتركة 2009/03/01 دمحم كمال احمد امین 2155171 كفـءكفـء5322011/03/07 معلم

حلمى محمود خالد 2009/07/01 دمحم ماھر سید نعمان 2151887 كفـءكفـء5332011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 دمحم محمود سرور محمود 2172984 كفـءكفـء5342011/03/07 معلم

نجع العرب باشمنت 2009/03/01 دمحم محمود سید دمحم 674086 كفـءكفـء5352011/03/01 معلم

دمحم فرید 2009/07/01 دمحم منصور تمام عبد الجواد 2394020 كفـءكفـء5362011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 دمحم منصور عبد المجید صقر 674163 كفـءكفـء5372011/03/01 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 دمحم یحیى غانم خلیفة 1553481 كفـءكفـء5382011/03/07 معلم

سید عبد القادر االبتدائیة 2009/03/01 دمحم یزید موسى عبد اللطیف 2110578 كفـءكفـء5392011/04/01 معلم

اللواء حسن الحمیلى االبتدائیة 2009/03/01 محمود حامد جبر حماد 2112998 كفـءكفـء5402011/03/07 معلم

شھداء التحریر االبتدائیة 2009/07/01 محمود رشدى حسن دمحم 2155169 كفـءكفـء5412011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة المشتركة ببنى عدى 2009/03/01 محمود سمیر دمحم حسن 2106316 كفـءكفـء5422011/07/14 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 محمود عبد الرؤف سید احمد 2121241 كفـءكفـء5432011/03/01 معلم

على سعید االبتدائیة 2009/03/01 محمود عبدالناصر عید دمحم 1505458 كفـءكفـء5442011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شھداء التحریر االبتدائیة 2009/03/01 محمود دمحم حسن دمحم 2024244 كفـءكفـء5452011/03/07 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 محمود دمحم دمحم احمد 2155168 كفـءكفـء5462011/03/07 معلم

دالص المشتركة 2009/03/01 محمود مكرم عبد العزیز عبد اللطیف 2133605 كفـءكفـء5472011/03/01 معلم

االشھید دمحم عباس 2009/03/01 مدیحة عاشور جودة دمحم 2151263 كفـءكفـء5482011/03/01 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2009/03/01 مدیحة دمحم نجیب احمد سید 1531350 كفـءكفـء5492011/03/07 معلم

الزیتون االعدادیة بنین 2009/03/01 مروة  صالح  على حسن 2104101 كفـءكفـء5502011/03/07 معلم

التربیة الخاصة امل 2009/03/01 مروة احمد شوقى حسن 2194906 كفـءكفـء5512011/03/07 معلم

الشھید سالم شعبان سالم 2009/03/01 مروة جمیل صمیدة إبراھیم 2102648 كفـءكفـء5522011/03/01 معلم

ریاض اطفال صالح سالم المشتركة 2009/03/01 مروة دمحم فرغلى مرسى 2104963 كفـءكفـء5532011/03/07 معلم

دمحم فرید االعدادیة بنات 2009/03/01 مروة دمحم قرنى عویس 2105861 كفـءكفـء5542011/03/01 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/07/01 مریان مجدي عبد المالك جرجس 2312499 كفـءكفـء5552011/07/01 معلم

الشھید احمد دمحم كامل بیومى 2009/03/01 مریم فایز یوسف حنین 2102684 كفـءكفـء5562011/03/01 معلم

فصول المرحوم على كامل 2009/03/01 مریم ماھر شكر هللا قلدس 2100890 كفـءكفـء5572011/03/07 معلم

١دالص المجمعة  2009/03/01 مریم مصطفى البكرى عمر 675477 كفـءكفـء5582011/03/07 معلم

محمود صبرى سید حامد / الشھید جندى مجند
االعدادیة بدندیل

2009/07/01 مستورة دمحم احمد احمد 2272199 كفـءكفـء5592011/07/01 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 مشیرة رجب احمد عبدالعلیم 2157662 كفـءكفـء5602011/03/07 معلم

ریاض اطفال الریاض الجدیدة 2009/07/01 مشیرة رفعت جابر على 2186777 كفـءكفـء5612011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

دیاب عبد اللطیف دمحم االبتدائیة/الشھید أمین شرطة 2009/07/01 مصطفى جابر مصطفى شعبان 675615 كفـءكفـء5622011/07/01 معلم

على بن ابى طالب ع بنات 2009/03/01 مصطفى عبدالرؤف دمحم احمد 2135312 كفـءكفـء5632011/03/07 معلم

الشھید جمال احمد عباس الجدیدة 2009/03/01 مصطفى دمحم عباس على 674085 كفـءكفـء5642011/03/01 معلم

عبد الحلیم منتصر االبتدائیة 2009/03/01 منار دمحم ابراھیم عبدالمجید 675549 كفـءكفـء5652011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال دندیل .ف 2009/07/01 منال اسماعیل جمیل سید 2123068 كفـءكفـء5662011/07/01 معلم

صالح سالم المشتركة 2009/03/01 منال عبد الحكیم احمد عبد الحمید 677393 كفـءكفـء5672011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزیتون المشتركة 2009/03/01 منال دمحم عبد الصمد دمحم 2112918 كفـءكفـء5682011/03/07 معلم

الزیتون بنین 2009/03/01 منال مصطفى حسن رمضان 2127842 كفـءكفـء5692011/03/01 معلم

٢دالص المجمعة  2009/03/01 منى بدوى عبد الحلیم احمد 2147529 كفـءكفـء5702011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 منى سعد عزمى میخائیل 2397877 ضعیفضعیف5712011/07/01 معلم

2009/03/01 ناصر الرسمیھ للغات منى سید على مكاوى 2107436 كفـءكفـء5722011/03/01 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢الشناویة المشتركة  منى عبدالعزیز حسن عبدالعظیم 2093723 كفـءكفـء5732011/03/07 معلم

الشھید سالم شعبان سالم 2009/03/01 منى عویس على عویس 2158257 كفـءكفـء5742011/03/01 معلم

عمار بن یاسر 2009/03/01 منى دمحم دمحم عبد اللطیف 2115801 كفـءكفـء5752011/03/01 معلم

محمود صبرى سید حامد / الشھید جندى مجند
االعدادیة بدندیل

2009/03/01 منیرة عبدالفتاح حمدان حسین 2049626 كفـءكفـء5762011/03/07 معلم

ریاض اطفال ھشام الحمیلى.ف 2009/07/01 مھا جمال نسیم امین 2157314 كفـءكفـء5772011/07/01 معلم

حسین نامق االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مھا حسین ممدوح أبو القاسم 2107587 كفـءكفـء5782011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 مھا عبداللة شحاتة سید مصطفى 2122118 كفـءكفـء5792011/07/01 معلم

ریاض اطفال البرج االبتدائیة. ف 2009/07/01 میرفت سید دمحم فرج 2188958 كفـءكفـء5802011/07/14 معلم

بنات بوش 2009/03/01 مینا عطا بولس عبدة 677535 كفـءكفـء5812011/03/01 معلم

دالص المشتركة 2009/03/01 مینا مسعود عیاد بدیر 1519242 كفـءكفـء5822011/03/07 معلم

ھشام الحمیلى 2009/03/01 نادیة ابو المجد عبد اللطیف ابو المجد 676295 كفـءكفـء5832011/03/07 معلم

١بنى عدى المجمعة  2009/07/01 نادیة ابوبكر محمود دمحم 675362 كفـءكفـء5842011/07/01 معلم

١ریاض اطفال الشناویة .ف 2009/07/01 نادیة دمحم حسن دمحم 2119254 كفـءكفـء5852011/07/14 معلم

١طنسا الملق  2009/03/01 نادیھ جمعھ سید دیاب 675534 كفـءكفـء5862011/03/07 معلم

الدكتور جابر جاد الثانویة بنین 2009/03/01 ناصر عبد الكریم كیالنى مصطفى 2060428 كفـءكفـء5872011/03/07 معلم

المنصورة االبتدائیة 2009/03/01 ناصر عشرى عبدالعزیز ابوسیف 675613 كفـءكفـء5882011/03/01 معلم

اشمنت بنین 2009/07/01 ناصر عمارة عبدالعزیز ابراھیم 2207899 كفـءكفـء5892011/06/27 معلم

ریاض اطفال ابو خالد االبتدائیة 2009/03/01 ناھد عبدالحلیم ابو بكر  على 2178904 كفـءكفـء5902011/03/07 معلم

٢كوم ابو خالد  2009/03/01 نبیل احمد دمحم عالم 677711 كفـءكفـء5912011/03/01 معلم

ریاض اطفال ابو عقرب.ف 2009/07/01 نجاح عباس أبو طالب مبروك 2106969 كفـءكفـء5922011/07/14 معلم

١دندیل  2009/03/01 نجاح عبدالوھاب احمد عید 676391 كفـءكفـء5932011/07/01 معلم

ریاض اطفال مصطفى كامل 2009/07/01 نجاح نبیل ابراھیم عبد الفتاح 2121249 كفـءكفـء5942011/07/01 معلم

دمحم طة الساعى بنات 2009/03/01 نجالء بدوي عبد التواب دمحم 1525262 كفـءكفـء5952011/03/01 معلم
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األعلي

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 نجالء حسین دمحم عبد القادر 2155569 كفـءكفـء5962011/03/01 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 نجالء حمد هللا جمعة  على 2104121 كفـءكفـء5972011/03/01 معلم

ابى بكر الصدیق االعدادیة بنین 2009/03/01 نجالء زاید دمحم زاید 2093732 كفـءكفـء5982011/03/01 معلم

ریاض اطفال دمحم انور السادات. ف 2009/03/01 نجالء عبدالعزیز عبدالوھاب سید 2127684 كفـءكفـء5992011/04/01 معلم

جمعیھ شباب المستقبل 2009/03/01 نجالء عدلى دمحم ابراھیم 2178562 كفـءكفـء6002011/03/01 معلم

على بن ابى طالب ع بنات 2009/03/01 نجالء دمحم على على 2252613 كفـءكفـء6012011/03/01 معلم

بھبشین بنات 2009/03/01 نجوان عاطف ثابت عبداللطیف 1525244 كفـءكفـء6022011/03/01 معلم

الریاض االعدادیھ بنات 2009/07/01 نجوان دمحم حفنى سلیمان 2114047 كفـءكفـء6032011/07/01 معلم

دمحم فرید 2009/03/01 نجوى ابراھیم دمحم احمد 675531 كفـءكفـء6042011/03/01 معلم

حسین نامق 2009/03/01 نجوى عبدهللا دمحم ابراھیم 2127798 كفـءكفـء6052011/03/07 معلم

اشمنت االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 نرمین حلمى رضوان عبد الغني 674088 كفـءكفـء6062011/04/01 معلم

١ریاض اطفال بنى عدى المجمعة  2009/03/01 نسمة احمد امام دمحم 2155060 كفـءكفـء6072011/03/01 معلم

١دالص المجمعة  2009/07/01 نسیم دمحم مھدي موسي 1505222 كفـءكفـء6082011/07/01 معلم

١دالص المجمعة  2009/07/01 نعمات طھ كامل ابراھیم 2146061 كفـءكفـء6092011/07/14 معلم

2009/03/01 ناصر الرسمیھ للغات نھا سید عبد الحمید عبد الحمید 2110111 كفـءكفـء6102011/03/01 معلم

طحا بوش بنین 2009/03/01 نھاد عادل جرجس غبلایر 1505114 كفـءكفـء6112011/03/07 معلم

بنات بوش 2009/03/01 نور صالح دمحم دمحم 675366 كفـءكفـء6122011/03/07 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢بنى عدى المجمعة  2009/03/01 نورا احمد دمحم ابودمحم 1505407 كفـءكفـء6132011/03/07 معلم

الشھید احمد دمحم كامل بیومى 2009/03/01 نورا حسن سید عطیة 2028827 كفـءكفـء6142011/03/01 معلم

١ریاض اطفال بنى عدى المجمعة  2009/03/01 نورة رجب طھ دمحم 2133147 كفـءكفـء6152011/03/01 معلم

دیاب عبد اللطیف دمحم االبتدائیة/الشھید أمین شرطة 2009/03/01 نورة علي دمحم علي 677435 كفـءكفـء6162011/03/01 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/07/01 نورة دمحم احمد عبداللطیف 2155187 كفـءكفـء6172011/07/14 معلم

٢بھبشین بنین  2008/03/01 نوره عبد العال كامل دمحم 2130681 كفـءكفـء6182011/03/01 معلم

دمحم فرید 2009/07/01 نوره دمحم حفنى جنیدى 638655 كفـءكفـء6192011/07/14 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 نوره دمحم عبد العزیز حسین 2104056 كفـءكفـء6202011/03/01 معلم

عمار بن یاسر 2009/03/01 نوره دمحم عبد الوھاب احمد 2120626 كفـءكفـء6212011/04/01 معلم

٢ریاض اطفال الشناویة المشتركة  2009/03/01 نوره دمحم عبدالعزیز مصطفى 2105613 كفـءكفـء6222011/03/07 معلم

على عبدالعزیز المشتركھ 2009/03/01 نوره دمحم مھدى سعداوى 2159543 كفـءكفـء6232011/03/01 معلم

صالح سالم الجدیدة بنین 2009/03/01 نیره دمحم وجدى دمحم الدمرداش عثمان المعلم 1535517 كفـءكفـء6242011/03/07 معلم

عمر بن الخطاب الثانویة المشتركة ببنى عدى 2009/03/01 ھالة احمد تھامى احمد 1542626 كفـءكفـء6252011/03/07 معلم

االشھید دمحم عباس 2009/03/01 ھالة احمد سید عبد العال 2119175 كفـءكفـء6262011/03/01 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢الشناویة بنین  ھالھ ثابت عبدالعزیز دمحم 1555201 كفـءكفـء6272011/03/07 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 ھالھ زیدان بدوى سرور 2129893 كفـءكفـء6282011/03/07 معلم

٢دالص المجمعة  2009/03/01 ھالھ عبدالسمیع محمود عبدالسمیع 2093729 كفـءكفـء6292011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١ریاض اطفال بنى عدى المجمعة  2009/07/01 ھالھ دمحم دمحم عبدالعزیز 2159219 كفـءكفـء6302011/07/14 معلم

الزیتون 2009/03/01 ھانى ربیع دمحم عبدالقادر 676165 كفـءكفـء6312011/03/07 معلم

طحا بوش 2009/03/01 ھانى عیسى موسى غالى 2104363 كفـءكفـء6322011/07/01 معلم

سید عبد القادر االبتدائیة 2009/07/01 ھاني راضي عباس عبد المجید 676460 كفـءكفـء6332011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید على عبد الحلیم 2009/03/01 ھبة  غانم سید محسب 2115783 كفـءكفـء6342011/03/07 معلم

١الشناویة  2009/03/01 ھبة حمدي سید عبد اللطیف 676298 كفـءكفـء6352011/07/01 معلم

ریاض اطفال نجع العرب 2009/03/01 ھبة سید عوض عبد السالم 2159191 كفـءكفـء6362011/03/07 معلم

ریاض اطفال عبد الرحمن ھدیب.ف 2009/03/01 ھبة فتحى جابر على 2105477 كفـءكفـء6372011/03/01 معلم

ریاض اطفال دالص. ف 2009/03/01 ھبة مصطفى امام مصطفى 2076222 كفـءكفـء6382011/03/07 معلم

ریاض اطفال صالح سالم المشتركة 2009/03/01 ھبةهللا عبدالمنعم عبد التواب عبدالعظیم 2151878 كفـءكفـء6392011/03/07 معلم

١ریاض اطفال الشناویة .ف 2009/07/01 ھبھ احمد فرج احمد 2119240 كفـءكفـء6402011/07/14 معلم

التربیة الخاصة امل 2009/03/01 ھبھ احمد محمود مجاور 638634 كفـءكفـء6412011/03/07 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 ھبھ هللا مصطفى عبد الغنى على 2121339 كفـءكفـء6422011/03/07 معلم

صناع المستقبل 2009/03/01 ھبھ تحیف عبد العزیز معروف 2120628 كفـءكفـء6432011/03/01 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 ھبھ سامى على متولى 2104489 كفـءكفـء6442011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/01 ھبھ سعیدان سید دمحم 638553 كفـءكفـء6452011/03/07 معلم

ریاض اطفال دمحم انور السادات. ف 2009/03/01 ھبھ على حسن دمحم 2127675 كفـءكفـء6462011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم طة الساعى بنات 2009/07/01 ھبھ دمحم حسین دمحم 2130453 كفـءكفـء6472011/07/14 معلم

صالح سالم المشتركة 2009/03/01 ھبھ دمحم عویس طھ 2178578 كفـءكفـء6482011/03/07 معلم

ناصر الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 ھدى سید احمد دمحم 2127598 كفـءكفـء6492011/07/14 معلم

عبد الرحمن ھدیب 2009/03/01 ھدى عبد الفتاح عبدهللا ریاض 675545 كفـءكفـء6502011/03/07 معلم

2009/03/01 اشمنت الثانویةالتجاریة المشتركة ھدى عالم عبد العزیز خالد 2102252 كفـءكفـء6512011/03/07 معلم

امین محمود بریك الثانویة ببھبشین 2009/07/01 ھدى فتحى  عویس عبدالجواد 2115862 كفـءكفـء6522011/04/01 معلم

الزیتون 2009/03/01 ھدى فتحى دمحم ابراھیم 2119164 كفـءكفـء6532011/03/07 معلم

نجع العرب باشمنت 2009/03/01 ھدي فایز دمحم عید 676707 كفـءكفـء6542011/03/01 معلم

الزیتون االعدادیة بنین 2009/07/01 ھالل رجائى عبد الحلیم عبد المقصود 2107604 كفـءكفـء6552011/07/14 معلم

كفر الجزیرة 2009/03/01 ھناء سید احمد حسن 677139 كفـءكفـء6562011/03/07 معلم

الشھید سالم شعبان سالم 2009/03/01 ھناء صابر بولس غالى 2060113 كفـءكفـء6572011/03/07 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 ھناء عبدهللا جوده عبده 677713 كفـءكفـء6582011/03/01 معلم

وحید یوسف االعدادیھ بنات 2009/03/01 ھند  أحمد بكرى سید 2151868 كفـءكفـء6592011/03/07 معلم

دیاب عبد اللطیف دمحم/ریاض اطفال الشھیدامین شرطھ 2009/03/01 ھند حسین عبد اللطیف حنفى 2129892 كفـءكفـء6602011/03/07 معلم

طحا بوش 2009/03/01 ھند دمحم حسن محمود 2114042 كفـءكفـء6612011/03/07 معلم

وحید یوسف االعدادیھ بنات 2009/03/01 ھند یحیي زكریا دمحم 1517030 كفـءكفـء6622011/03/01 معلم

ریاض اطفال دمحم انور السادات. ف 2009/03/01 ھویدا عبده عبد الفتاح یوسف 2127682 كفـءكفـء6632011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١بھبشین االعدادیة بنین  2009/03/01 ھیام فیصل احمد حسن 2119156 كفـءكفـء6642011/03/07 معلم

اللواء حسن الحمیلى االبتدائیة 2009/03/01 ھیام محمود دمحم عبد اللطیف 676131 كفـءكفـء6652011/03/07 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیة 2009/03/01 ھیام نادى عبدالتواب حسن 676971 كفـءكفـء6662011/03/07 معلم

٢بھبشین بنین  2009/07/01 وائل عبده عبد الستار عبده 2370553 كفـءكفـء6672011/07/14 معلم

عمار بن یاسر 2009/03/01 وردة طلعت على دمحم 2153984 كفـءكفـء6682011/03/01 معلم

على بن ابى طالب ع بنات 2009/03/01 وردة عویس سید بدر 2113446 كفـءكفـء6692011/03/07 معلم

ابى بكر الصدیق االعدادیة بنین 2009/03/01 وسام احمد دمحم ابراھیم 2106331 كفـءكفـء6702011/03/07 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢الشناویة بنین  وسام دمحم حسانین احمد 1553460 كفـءكفـء6712011/03/07 معلم

عبدالحلیم منتصر ریاض اطفال 2009/03/01 وفاء عابدین عبدالوھاب توفیق 2126562 كفـءكفـء6722011/03/07 معلم

ریاض اطفال صالح سالم بنات. ف 2009/03/01 وفاء دمحم عبد اللطیف درویش 2117309 كفـءكفـء6732011/03/07 معلم

١دندیل  2009/03/01 والء ربیع عبد المجید عبد العلیم 674038 كفـءكفـء6742011/03/07 معلم

ریاض اطفال على سعید االبتدائیة.ف 2009/03/01 والء طھ على سعید 2151324 كفـءكفـء6752011/03/07 معلم

عبدالجید جودة سید بطنسا/الشھید 2009/03/01 ولید حسن حسین مصطفى 2168684 كفـءكفـء6762011/03/07 معلم

حلمى محمود خالد 2008/07/01 ولید حسن سید دمحم 2103451 كفـءكفـء6772011/07/14 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/07/01 ولید سعید على بیومى 1543361 كفـءكفـء6782011/07/14 معلم

الحرجة 2009/03/01 یاسر رشاد احمد قناوي 1505362 كفـءكفـء6792011/03/01 معلم

سید نبیل االبتدائیة 2009/03/01 یاسر سید حسن دمحم 2123048 كفـءكفـء6802011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ناصربنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢دندیل  2009/03/01 یاسر مصطفي حسین طلبة 675575 كفـءكفـء6812011/03/01 معلم

دمحم انور السادات االبتدائیة 2009/03/01 یاسر یحیى محمود محمود 1543367 كفـءكفـء6822011/03/07 معلم

رعایة االیتام بالسوق القدیم 2009/03/01 یاسمین حسنى حسن دمحم 2129877 كفـءكفـء6832011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1984/09/01 جمال سعد احمد دمحم 639452 كفـءكفـء12009/01/28 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/07/01 احمد شحاتھ صالح دمحم 2356684 كفـءكفـء22011/07/14 أمین مكتبة

ذكى فاضل االعدادیة المشتركة 2009/07/01 احمد عطا شكرى  حسین 2356036 كفـءكفـء32011/07/14 أمین مكتبة

اھناسیا الثانویة بنین 2009/07/01 اسراء ماجد دمحم كامل 2274078 كفـءكفـء42011/07/14 أمین مكتبة

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/07/01 اسماء سید عبدالحمید على 2391158 كفـءكفـء52011/07/14 أمین مكتبة

قاى المشتركة 2009/07/01 اشرف جابر ابراھیم احمد 2284436 كفـءكفـء62011/07/14 أمین مكتبة

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/07/01 جابر قرنى ابوالحسن حسن 2397586 كفـءكفـء72011/07/14 أمین مكتبة

م طاھر ع م 2009/07/01 حمادة ابوالخیر صالح جودة 2357084 كفـءكفـء82011/07/14 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2009/07/01 دالیا احمد فھیم عثمان 2285118 كفـءكفـء92011/07/14 أمین مكتبة

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 رانیا حسنى محمود اسماعیل 2259926 كفـءكفـء102011/07/14 أمین مكتبة

العواونة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 رشا كمال دمحم رفاعى 640498 كفـءكفـء112011/03/07 أمین مكتبة

اھناسیا الثانویة بنین 2009/07/01 رقیة دمحمالمھدى امین احمد 2268487 كفـءكفـء122011/07/14 أمین مكتبة

بنى ھانى المشتركة 2009/03/01 عزت عشرى حسنى حسن 640007 كفـءكفـء132011/03/07 أمین مكتبة

شرھى االعدادیة 2009/07/01 على ابراھیم دمحم عبدالعلیم 2356723 كفـءكفـء142011/07/14 أمین مكتبة

الیرموك االعدادیة 2009/07/01 محمود حسین عید عویس 2382054 كفـءكفـء152011/07/14 أمین مكتبة

ابو قاسم نصر االبتدائیة 2009/07/01 ممتاز نصار عبدالمعتمد ابو القاسم 2399485 كفـءكفـء162011/07/14 أمین مكتبة

مبانة بنین 2011/07/01 نورا عطیة كامل فرج هللا 2398035 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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بھنموه االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ھبھ رجائى على دمحم 2276308 كفـءكفـء182011/07/14 أمین مكتبة

منشاة كساب 2009/07/01 ابراھیم سید عبدالجواد علوانى 2387433 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2009/07/01 امانى عویس سلیمان مسیرج 2259133 كفـءكفـء202011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

قلة المشتركة 2009/07/01 سھیر دمحم حسن حسن 2399588 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

النویرة بنین 2009/07/01 كریمھ حسین حسن ابراھیم 2200706 كفـءكفـء222011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید جابر عبد الحفیظ 2009/07/01 محمود ابراھیم عبدالحمید دمحم 2370505 كفـءكفـء232011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

البھسمون المشتركة 2011/07/01 محمود صالح عبدالحمید عبدالمنعم 2391073 كفـءكفـء242011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 محمود عبد المعین دمحم حامد 2398170 كفـءكفـء252011/03/07 أخصائى تكنولوجیا

٣اھناسیا االبتدائیة  2009/01/02 مصطفى صالح عبدالحسیب سید 2381911 كفـءكفـء262011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2009/07/01 ھناء یونس عبدالرازق احمد 2393201 كفـءكفـء272011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

اھناسیا الثانویة بنات 2009/07/01 وصال طلعت على دمحم 2284447 كفـءكفـء282011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

١اھناسیا الجدیدة 2009/07/01 ابتسام سید عبدالحمید سلطان 2268484 كفـءكفـء292011/07/14 أخصائى نفسى

الشھید جابر عبد الحفیظ 2009/03/01 ازھار دمحم عبدالسالم مرزوق 2088524 كفـءكفـء302011/03/07 أخصائى نفسى

مبانة 2011/03/01 اسماء احمد دمحم عبدهللا 2088526 كفـءكفـء312011/03/07 أخصائى نفسى

٣منشأة االمراء االبتدائیة  2009/07/01 أكرم مصطفى موسى نصر 2071773 كفـءكفـء322011/07/14 أخصائى نفسى

2009/03/01 االبتدائیة٢قلھا  ایمان دمحمنادى عبد هللا اسماعیل 2181622 كفـءكفـء332011/03/07 أخصائى نفسى

بنى ھانى المشتركة 2009/07/01 ایمن رمضان دسوقى عبدالسالم 2396409 كفـءكفـء342011/07/14 أخصائى نفسى
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قاى المجمعة ا 2009/07/01 باسم حمادة عزوز ابراھیم 2088530 كفـءكفـء352011/07/14 أخصائى نفسى

اھناسیا الریفیة 2009/07/01 حبیبة عبدهللا صالح حافظ 2373486 كفـءكفـء362011/07/14 أخصائى نفسى

اھناسیا بنات 2009/07/01 دعاء علي حسن عتمان 2090522 كفـءكفـء372011/07/14 أخصائى نفسى

منشاة االمراء 2009/07/01 ربیع كامل عبد العال سلیمان 2079953 كفـءكفـء382011/07/14 أخصائى نفسى

الموقف العربى بنین 2009/07/01 رجب على عبدالرحمن على 2088753 كفـءكفـء392011/07/14 أخصائى نفسى

مبانة بنین 2011/03/01 رضا غانم دمحم على الدین 2083513 كفـءكفـء402011/03/07 أخصائى نفسى

المعصرة المشتركة 2009/03/01 رمضان رمضان عبد المعتمد السعدى 2079899 كفـءكفـء412011/03/07 أخصائى نفسى

الشھید طیار مبروك االعدادیة بنات 2009/07/01 شیرین مختار دمحم على 2389191 كفـءكفـء422011/07/14 أخصائى نفسى

منشاة الحاج 2009/07/01 عفاف دیاب دمحم دیاب 2079814 كفـءكفـء432011/07/14 أخصائى نفسى

اھناسیا الثانویة بنین 2009/03/01 دمحم حسني حسن عبد المجید 2073957 كفـءكفـء442011/03/07 أخصائى نفسى

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم ربیع كامل عبد هللا 2071597 كفـءكفـء452011/07/14 أخصائى نفسى

م البدینى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 دمحم یحى زكى حسوبة 2147423 كفـءكفـء462011/07/14 أخصائى نفسى

آل حلمى الثانویة المشتركة 2009/07/01 محمود احمد دمحم على 2097729 كفـءكفـء472011/07/14 أخصائى نفسى

النویرة بنین 2009/07/01 مدحت رمضان على حسین 2068957 كفـءكفـء482011/07/14 أخصائى نفسى

طمافیوم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/07/01 منى صقر مھدى دمحم 2197011 كفـءكفـء492011/07/14 أخصائى نفسى

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مھا عبد المعین دمحم حامد 2135066 كفـءكفـء502011/03/07 أخصائى نفسى

اھناسیا المشتركة 2009/07/01 نادر دسوقى دمحم عبدالباقى 2079374 كفـءكفـء512011/07/14 أخصائى نفسى
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اھناسیا الثانویة بنات 2009/03/01 نسمة ابوالخیر  عبدالتواب حسن 2095844 كفـءكفـء522011/03/07 أخصائى نفسى

٢اھناسیا المشتركة  2009/07/01 ھالة فتحى عبدالعزیز عبد العزیز 2367534 كفـءكفـء532011/07/14 أخصائى نفسى

شرھى االعدادیة 2009/07/01 ھالھ على زقزوق محمود 2246291 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى نفسى

منھرو الجدیدة 2009/07/01 ھبھ علي عبد الغني دمحم 2208134 كفـءكفـء552011/07/14 أخصائى نفسى

الیرموك االعدادیة 2009/03/01 ھدى  على موسى حسن 2068973 كفـءكفـء562011/03/01 أخصائى نفسى

منشاة كساب 2009/07/01 ھدي فرحات دمحم عبد الجواد 2074409 كفـءكفـء572011/07/14 أخصائى نفسى

كفر ابوشھبة االعدادیة 2009/07/01 وفاء احمد عبدالمنعم عبداللھى 2380730 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى نفسى

شرھى االعدادیة 2009/07/01 ولید رمضان علي جاد 2052265 كفـءكفـء592011/07/14 أخصائى نفسى

عزبة رمزى ریاض اطفال 2009/07/01 أحالم جابر شحاتھ امام 2192936 كفـءكفـء602011/07/14 أخصائى اجتماعى

النویرة للبنات 2009/07/01 احمد شعبان سعد شعبان 640734 كفـءكفـء612011/07/14 أخصائى اجتماعى

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 أحمد عصمت محمود صابر 2073421 كفـءكفـء622011/03/07 أخصائى اجتماعى

منھرو القدیمة 2009/07/01 أحمد على فھمى فرج 2075793 كفـءكفـء632011/07/14 أخصائى اجتماعى

جاویش االعدادیة 2009/07/01 اسامة جابر رمضان احمد 640744 كفـءكفـء642011/07/14 أخصائى اجتماعى

٣ریاض اطفال اھناسیا االبتدائیة .ف 2009/07/01 اسماء احمد عبدالمنعم عبد اللھى 2379357 كفـءكفـء652011/07/14 أخصائى اجتماعى

ننا المشتركة 2009/03/01 أسماء دمحم أحمد إسماعیل 2179363 كفـءكفـء662011/03/07 أخصائى اجتماعى

بنى ھانى المشتركة 2009/07/01 اشرف دمحم روبى جنیدى 638660 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى اجتماعى

مبانة 2009/07/01 اكرام ابو سیف یاسین حسن 2071318 كفـءكفـء682011/07/14 أخصائى اجتماعى
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بھنموه االعدادیة م 2009/07/01 الزھراء دمحم عبد اللطیف عثمان 2180127 كفـءكفـء692011/07/14 أخصائى اجتماعى

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/07/01 امل احمد محمود خلیدى 2398183 كفـءكفـء702011/07/14 أخصائى اجتماعى

جاویش االعدادیة 2009/07/01 أمنة زكریا احمد على 2065845 كفـءكفـء712011/07/14 أخصائى اجتماعى

العالمیة 2009/07/01 امیرة مصطفي محمود عبدالجواد 2196925 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى اجتماعى

النویرة بنین 2009/07/01 انشراح عبد العظیم احمد حسین 640964 كفـءكفـء732011/07/14 أخصائى اجتماعى

منھرو الجدیدة 2009/07/01 انھار احمد المنھراوى محمود عبدالجواد 2128121 كفـءكفـء742011/07/14 أخصائى اجتماعى

١اھنا سیا بنین  2009/07/01 ایمان احمد دمحم محمود 2390894 كفـءكفـء752011/07/14 أخصائى اجتماعى

١بنى ھانى  2009/03/01 ایمان احمد محمود حسن 2100716 كفـءكفـء762011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الموقف العربى بنین 2009/07/01 ایمان حسن  عبدالحلیم دمحم 2146547 كفـءكفـء772011/07/14 أخصائى اجتماعى

النویره ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان شعبان محب محب 2105619 كفـءكفـء782011/07/14 أخصائى اجتماعى

١اھناسیا الجدیدة 2009/07/01 ایمان مجدى عبدالحمید مرسى 2268485 كفـءكفـء792011/07/14 أخصائى اجتماعى

اھناسیا الثانویة بنات 2009/07/01 ایمان دمحم ثابت ابراھیم احمد 2084167 كفـءكفـء802011/07/14 أخصائى اجتماعى

میانة الحدیثة 2009/07/01 ایمان دمحم نادى نور 2256902 كفـءكفـء812011/07/14 أخصائى اجتماعى

١اھنا سیا بنین  2009/07/01 أیمن مختار دمحم على 2161651 كفـءكفـء822011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال سدمنت الجبل الجدیدة. ف 2009/03/01 ثریا محرم عبدهللا محمود احمد 2105263 كفـءكفـء832011/03/07 أخصائى اجتماعى

میانة الحدیثة 2009/07/01 جمال حسن عبد السالم دمحم 640124 كفـءكفـء842011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢بنى ھانى  2009/07/01 حمادة على حسین سعید 2070665 كفـءكفـء852011/07/14 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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معصرة نعسان 2009/03/01 حمادة دمحم طھ احمد 2387312 كفـءكفـء862011/03/07 أخصائى اجتماعى

المعصرة المشتركة 2009/03/01 حمادة یحى طھ تمام 2390348 كفـءكفـء872011/03/07 أخصائى اجتماعى

قلة المشتركة 2009/07/01 حنان عبدالتواب توفیق حسب هللا 2167040 كفـءكفـء882011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال قلھا االبتدائیة  2009/03/01 رحاب كریم عبد المنعم مھنى 2132068 كفـءكفـء892011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال میانة بنین. ف 2009/07/01 رشا دمحم عبد العلیم محمود 2181624 كفـءكفـء902011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشیخ حرب ع 2009/03/01 رشا نادى سید دمحم 2186759 كفـءكفـء912011/03/07 أخصائى اجتماعى

زكى فاضل 2009/07/01 سحر حمد دمحم عباس 2389212 كفـءكفـء922011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال كفرابو شھبة. ف 2009/03/01 سحر سید سید دمحم شعبان 2182701 كفـءكفـء932011/03/07 أخصائى اجتماعى

النویرة للبنات 2009/07/01 سفیناز رمضان عبد الرحمن امام 2057212 كفـءكفـء942011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال النویرةبنین 2009/07/01 سلوى عویس جنیدى كبوه 2105629 كفـءكفـء952011/07/14 أخصائى اجتماعى

اھناسیا الریفیة 2009/07/01 سماح فتحى عثمان السید 2103843 كفـءكفـء962011/07/14 أخصائى اجتماعى

بھنموه االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 سھیر طھ دمحم حمد 2190080 كفـءكفـء972011/07/14 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2009/07/01 سھیر دمحم روبى جنیدى 639962 كفـءكفـء982011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢طما فیوم الجدیدة 2009/07/01 شعبان دمحم عثمان السید 640745 كفـءكفـء992011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢اھناسیا المشتركة  2009/07/01 شیماء احمد عیسى عبدالجید 2295225 كفـءكفـء1002011/07/14 أخصائى اجتماعى

ننا المجمعة 2009/07/01 شیماء كمال كامل تمام 2070523 كفـءكفـء1012011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/07/01 صفاء رمضان صدیق ھمام 2078915 كفـءكفـء1022011/07/14 أخصائى اجتماعى
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اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/07/01 صفاء عبدالتواب على عبدهللا 2096088 كفـءكفـء1032011/07/14 أخصائى اجتماعى

النویرة بنین 2009/03/01 صفوت یحى محمود غیضان 2059920 كفـءكفـء1042011/03/01 أخصائى اجتماعى

شرھى 2009/07/01 عادل اسماعیل أحمد إسماعیل 640641 كفـءكفـء1052011/07/14 أخصائى اجتماعى

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/07/01 عبدالنبى معوض عبدهللا عبدالحى 2074424 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

براوة المجمعة 2009/07/01 عبیر ربیع على حسن 2152792 كفـءكفـء1072011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال جاویش الجدیدة  2009/07/01 فاتن جبالى عبد الجید عبد الفتاح 2157906 كفـءكفـء1082011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢قاى المجمعة  2009/07/01 فاطمة طھ یسن دمحم 2362946 كفـءكفـء1092011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 كوثر یحیى طھ عبد الھادى 2193828 كفـءكفـء1102011/03/07 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 اإلبتدایئة١اھیناسیا المشتركة  مارى معوض امین رزق 2276349 كفـءكفـء1112011/07/14 أخصائى اجتماعى

اھناسیا المشتركة 2009/07/01 مارى یوسف عبدهللا جرجس 2392954 كفـءكفـء1122011/07/14 أخصائى اجتماعى

قلة 2009/07/01 مجاھد دمحم ابراھیم عمار 2076000 كفـءكفـء1132011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال كوم الرمل 2009/03/01 محروسة معبد امین خضر 2120682 كفـءكفـء1142011/03/07 أخصائى اجتماعى

١بنى ھانى  2009/07/01 محسن فرحات ابورواش عبدالنبى 640170 كفـءكفـء1152011/07/14 أخصائى اجتماعى

بھنموه االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دمحم حسن عوض دمحم 640728 كفـءكفـء1162011/07/14 أخصائى اجتماعى

مبانة بنین 2009/07/01 دمحم على دمحم قطب 2181616 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى اجتماعى

منیل غیضان 2009/07/01 دمحم محمود ربیع دمحم 640743 كفـءكفـء1182011/07/01 أخصائى اجتماعى

النویرة 2009/07/01 محمود اسماعیل سید شعبان 638498 كفـءكفـء1192011/07/14 أخصائى اجتماعى
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ریاض اطفال قاى. ف 2009/07/01 مدیحة شعبان حسین اسماعیل 2281318 كفـءكفـء1202011/07/14 أخصائى اجتماعى

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/07/01 مرحبھ عبد النبى  صالح دمحم 2396389 كفـءكفـء1212011/07/14 أخصائى اجتماعى

اھناسیا التجریبیة االبتدائیة 2009/07/01 مرفت یحى احمد زھیر 2393135 كفـءكفـء1222011/07/14 أخصائى اجتماعى

الیرموك االعدادیة 2009/07/01 مروة صبري صالح عبد الفتاح 2097441 كفـءكفـء1232011/07/14 أخصائى اجتماعى

قاى االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 مصطفى طھ یسن حسین 639738 كفـءكفـء1242011/07/14 أخصائى اجتماعى

قاى المشتركة 2009/07/01 مصطفى فتحى دمحم متولى 2284440 كفـءكفـء1252011/07/14 أخصائى اجتماعى

أھناسیا الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 منال سید احمد حافظ 2087053 كفـءكفـء1262011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢اھناسیا الجدیدة بنات  2009/07/01 منال طھ دمحم عبد العظیم 2126517 كفـءكفـء1272011/07/14 أخصائى اجتماعى

كوم الرمل البحرى 2009/07/01 منى رحیم  عبد الشافى احمد 2120680 كفـءكفـء1282011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال قاى المجمعة  2009/03/01 نادیة لطفي عویس حمیدة 2198177 كفـءكفـء1292011/03/07 أخصائى اجتماعى

١منشاة االمراء 2009/07/01 ناصف حجاج كامل حجاج 640080 كفـءكفـء1302011/07/14 أخصائى اجتماعى

اھناسیا بنات 2009/07/01 نانسى وجدى عزیز حنا 2365122 كفـءكفـء1312011/07/14 أخصائى اجتماعى

منشأة البدینى الجدیدة 2009/07/01 نجم عبد هللا دمحم دمحم 640098 كفـءكفـء1322011/07/14 أخصائى اجتماعى

أھناسیا الثانویة الفنیة بنات 2009/07/01 نرمین یسى سابا منصور 2276327 كفـءكفـء1332011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال اھناسیا الجدیدة بنات  2009/07/01 نشوى سالمة علوانى ابوبكر 2173475 كفـءكفـء1342011/07/14 أخصائى اجتماعى

اھناسیا المشتركة 2009/07/01 نشوى سید محمود ابورضا 2079041 كفـءكفـء1352011/07/14 أخصائى اجتماعى

منیل ھانى االبتدائیة 2009/03/01 نعمان دمحم محمود نعمان 639979 كفـءكفـء1362011/03/07 أخصائى اجتماعى
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اھناسیا المشتركة 2009/07/01 نوره وجدى حافظ دمحم 2397800 كفـءكفـء1372011/07/14 أخصائى اجتماعى

النویرة بنین 2009/07/01 ھالة حسین سید عبدالعزیز 2133430 كفـءكفـء1382011/07/14 أخصائى اجتماعى

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 ھانى دمحم احمد عبد ربھ 639995 كفـءكفـء1392011/03/07 أخصائى اجتماعى

ننا الثانویة المشتركة 2009/07/01 ھبةهللا سیف احمد دمحم 2368902 كفـءكفـء1402011/07/14 أخصائى اجتماعى

اھناسیا الثانویة بنات 2009/07/01 ھبھ عبد الفتاح عبد هللا على 2068372 كفـءكفـء1412011/07/14 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء 2009/07/01 ھبھ دمحم مكارم مصطفى 2276316 كفـءكفـء1422011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢النویرة االبتدائیة المشتركة  2009/07/01 ھدى حسین حسن ابراھیم 640735 كفـءكفـء1432011/07/14 أخصائى اجتماعى

قاى المجمعة ا 2009/07/01 ھدى رجب دمحم طھ 2361757 كفـءكفـء1442011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد الحلیم الدرباش 2009/07/01 ھدى على طھ عثمان 2059816 كفـءكفـء1452011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال اھناسیا االبتدائیة 2009/03/01 ھناء سید عبد المقصود دمحم 2104913 كفـءكفـء1462011/03/07 أخصائى اجتماعى

عزبة رمزى االعدادیة 2009/03/01 ھناء عبد الاله عبد اللطیف عبد العلیم 640575 كفـءكفـء1472011/03/07 أخصائى اجتماعى

قلة 2011/07/01 ھند  على دارج كامل 2237924 كفـءكفـء1482011/07/14 أخصائى اجتماعى

ننا المشتركة ب 2009/07/01 ھند عویس عبد هللا حماد 2075705 كفـءكفـء1492011/07/14 أخصائى اجتماعى

منیل ھانى االبتدائیة 2009/07/01 ھویدا  حمیده حافظ علي 2107268 كفـءكفـء1502011/07/14 أخصائى اجتماعى

2009/03/01 االبتدائیة٢قلھا  ھیام وجدى فرجانى عبدالعظیم 2080050 كفـءكفـء1512011/03/07 أخصائى اجتماعى

العالمیة 2009/03/01 وفاء جمعھ یونس مبروك 2126965 كفـءكفـء1522011/03/07 أخصائى اجتماعى

الممالیك 2009/03/01 وفاء حسین احمد عیسوي 2104952 كفـءكفـء1532011/03/07 أخصائى اجتماعى
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كفر ابو شھبة 2009/03/01 وھیب إبراھیم حامد فضل هللا 638883 كفـءكفـء1542011/03/07 أخصائى اجتماعى

منشاة كساب 2009/07/01 یاسر فتح هللا دمحم عثمان 2052210 كفـءكفـء1552011/07/10 أخصائى اجتماعى

منشاة طاھر 2009/07/01 یاسمین عید عبد اللطیف دمحم 2175369 كفـءكفـء1562011/07/14 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2009/07/01 یسرى رمضان دمحم عید 640757 كفـءكفـء1572011/07/14 أخصائى اجتماعى

آل حلمى الثانویة المشتركة 1989/09/01 جوده دمحم قطب علي 639447 كفـءكفـء1582009/01/28 معلم أول أ

٢بنى ھانى  1983/11/01 دیاب سعید على حسن 639526 كفـءكفـء1592009/01/28 معلم أول أ

قلة المشتركة 1993/03/15 مفتاح مناف دمحم جاد 639659 كفـءكفـء1602009/01/28 معلم أول أ

ننا المجمعة 1983/09/01 میالد زكى منصور صالح 642333 كفـءكفـء1612009/01/28 معلم أول أ

أھناسیا الثانویة الفنیة بنات 1991/09/01 نجاح دمحم عبدالحمید سید 642338 كفـءكفـء1622009/01/28 معلم أول أ

البھسمون المشتركة 1998/12/30 احمد جمعة سید احمد 641165 كفـءكفـء1632009/01/28 معلم أول

ننا المجمعة 1991/09/01 أحمد خلیفة خمیس على 638175 كفـءكفـء1642009/01/28 معلم أول

قلة المشتركة 1998/01/17 اطالل سید سیف الدین ھاشم مفتاح 639897 كفـءكفـء1652009/01/28 معلم أول

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 1993/11/01 ربیع زكى محمود على 1802846 كفـءكفـء1662009/11/03 معلم أول

الممالیك 2003/07/01 شاھیناز  على عبد الحمید الخولى 2110077 كفـءكفـء1672012/10/17 دكتوراهمعلم أول

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 1991/09/01 شعبان دمحم احمد زایط 641678 كفـءكفـء1682010/12/01 معلم أول

منشاة االمراء 1993/09/01 عبدالعزیز دمحم عبدالحمید دمحم 641361 كفـءكفـء1692009/01/28 معلم أول

منھرو الجدیدة 2003/07/01 دمحم أحمد باسل أبو العال 637951 كفـءكفـء1702012/07/01 ماجیستیرمعلم أول
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 1994/10/01 دمحم احمد سید دمحم 680572 كفـءكفـء1712009/01/28 معلم أول

)كیر (عمر بن الخطاب االبتدائیة  1991/09/01 مؤمن احمد مخیمر ابو الخیر 639529 كفـءكفـء1722009/01/28 معلم أول

زكى فاضل 1990/09/01 نادیة عبد الحمید عبد السالم عبد الجواد 638204 كفـءكفـء1732009/01/28 معلم أول

زكى فاضل 1991/09/01 نجاة جودة معوض عبد الجواد 639537 كفـءكفـء1742009/01/28 معلم أول

٤اھناسیا االبتدائیة  1992/09/01 نجاح سالمھ أحمد معوض 639631 كفـءكفـء1752009/11/28 معلم أول

ریاض اطفال اھناسیا االبتدائیة 2009/03/01 سیدة صالح عبدالعزیز جودة` 2054085 كفـءكفـء1762011/03/07 معلم

ریاض اطفال سدمنت الجبل الجدیدة. ف 2011/03/01 ابتسام حسین دمحم دمحم 2269400 كفـءكفـء1772011/03/07 معلم

فصول نزلة خلف االعدادیة 2009/03/01 ابتسام حمزاوى عبدالواحد احمد 2086245 كفـءكفـء1782011/03/07 معلم

قلة المشتركة 2009/03/01 ابراھیم سید عرفة حسانین 2089211 كفـءكفـء1792011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 ابراھیم عبد هللا بكرى طلبة 2075819 كفـءكفـء1802011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 ابراھیم فتحى دمحم جاب هللا 640555 كفـءكفـء1812011/03/07 معلم

البھسمون الجدیدة 2009/03/01 ابراھیم مصطفى ابراھیم حسن 2130414 كفـءكفـء1822011/03/07 معلم

الشھید جابر عبد الحفیظ 2009/03/01 إبراھیم یحیى عبد الحفیظ حسن 2061667 كفـءكفـء1832011/03/07 معلم

الدیر 2009/03/01 ابو الحسین احمد امام دمحم 640486 كفـءكفـء1842011/03/07 معلم

منھرة 2009/03/01 ابوالنور سراج دمحم دمحم 640698 كفـءكفـء1852011/03/07 معلم

اھناسیا التجریبیة االبتدائیة 2009/03/01 إجالل دمحم محمود حسن 2098167 كفـءكفـء1862011/03/07 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 إحسان  محمود أحمد دمحم 2061624 كفـءكفـء1872011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر ابو شھبة 2009/03/01 احسان دمحم حسن دمحم 2075847 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

العواونة االبتدائیة 2009/03/01 أحمد  سلیمان أحمد على 2061209 كفـءكفـء1892011/03/07 معلم

شرھى االعدادیة 2009/03/01 أحمد  فوزى دمحم حسین 2061344 كفـءكفـء1902011/03/07 معلم

العواونة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد  مھدلى  سعید  احمد 2143372 كفـءكفـء1912011/03/07 معلم

ننا ع بنین 2009/03/01 أحمد أبو الحسین أحمد رمضان 640656 كفـءكفـء1922011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد اسماعیل دمحم اسماعیل 2071442 كفـءكفـء1932011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 احمد توفیق عبد العزیز صبیح 2071495 كفـءكفـء1942011/03/07 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بالبھسمون 2009/03/01 احمد جابر على عبد الحمید 638650 كفـءكفـء1952011/03/07 معلم

مبانة بنین 2009/03/01 احمد جمعة دمحم فراج 2154668 كفـءكفـء1962011/03/07 معلم

)الشھید دمحم احمد بكرى( الشیخ حرب االبتدائیة  2009/03/01 احمد جمعھ عبد الحكیم جمعھ 2144362 كفـءكفـء1972011/03/07 معلم

قلھا االعدایة 2011/07/01 أحمد حسام الدین جابر على 2082569 كفـءكفـء1982011/07/14 معلم

اھناسیا للتربیة الفكریة 2009/03/01 احمد حسن ربیع بیومى 2075615 كفـءكفـء1992011/03/07 معلم

بنى ھانى المشتركة 2009/07/01 أحمد حسین عبد التواب  حسان 2078269 كفـءكفـء2002011/07/14 معلم

مدرسة بازید االبتدائیة 2009/03/01 أحمد حماده ابراھیم سید 2106286 كفـءكفـء2012011/03/07 معلم

الشوبك 2009/07/01 احمد حمدى ھاشم دمحم 2387507 كفـءكفـء2022011/07/14 معلم

قلة المشتركة 2009/03/01 احمد خلف عامر على 642533 كفـءكفـء2032011/03/07 معلم

منشاة االمراء 2009/03/01 احمد دیاب سلومھ عوض هللا 638550 كفـءكفـء2042011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١اھناسیا الجدیدة 2009/03/01 احمد رجائى دمحم توفیق 640376 كفـءكفـء2052011/03/07 معلم

طما فیوم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد رجب دمحم راغب 2071890 كفـءكفـء2062011/03/07 معلم

٢قاى المجمعة  2009/07/01 احمد رمضان احمد رزق 2076760 كفـءكفـء2072011/07/14 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 احمد رمضان عباس حسین 2074484 كفـءكفـء2082011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/07/01 احمد رمضان مجاھد محمود 2182719 كفـءكفـء2092011/07/14 معلم

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 احمد سامى حسن عبد العلیم 638435 كفـءكفـء2102011/03/07 معلم

٢قاى المجمعة  2009/03/01 احمد سعد فرج متولى 639977 كفـءكفـء2112011/03/07 معلم

قاى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 احمد سالمة على احمد 640203 كفـءكفـء2122011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 احمد سالمة محمود دمحم 2397600 كفـءكفـء2132011/07/14 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢نزلة المشارقة  احمد سید ابراھیم احمد 2071571 كفـءكفـء2142011/03/07 معلم

طما فیوم االعدادیة المشتركة 2009/07/01 احمد سید عبدالتواب دمحم 2260063 كفـءكفـء2152011/07/14 معلم

٢النویرة االبتدائیة المشتركة  2009/03/01 احمد سید عبدالعظیم عبدالجواداحمد 2055138 كفـءكفـء2162011/03/07 معلم

سدمنت الجبل القدیمة 2009/03/01 احمد سید عرابى میھوب 642575 كفـءكفـء2172011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 أحمد شعبان كمال محمود 2078223 كفـءكفـء2182011/03/07 معلم

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 احمد صالح دمحم احمد 639914 كفـءكفـء2192011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/03/01 احمد عبد الحكم فارس دمحم 638513 كفـءكفـء2202011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 احمد عبد الحمید عبد الغفار شعبان 2130390 كفـءكفـء2212011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة االمراء 2009/03/01 احمد عبد الستار عبد المنعم عبد الجواد 638548 كفـءكفـء2222011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2009/07/01 أحمد عبد الصمد سید عبد الصمد 2079890 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/03/01 احمد عبد هللا بكرى حمیده 638557 كفـءكفـء2242011/03/07 معلم

سدمنت الجبل القدیمة 2009/03/01 احمد عبدالعزیز دمحم مصطفى 2142820 كفـءكفـء2252011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 احمد عبدالمنعم قرنى عبداللطیف 640375 كفـءكفـء2262011/03/07 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 احمد علوى محمود على 2173577 كفـءكفـء2272011/07/14 معلم

الیرموك االعدادیة 2009/03/01 احمد عمر طوسون علوانى 638711 كفـءكفـء2282011/03/07 معلم

النویرة 2009/03/01 احمد عوض عبدالجید عبدالكریم 2071851 كفـءكفـء2292011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2011/03/01 احمد قرنى محمود رمضان 680573 كفـءكفـء2302011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم ابراھیم توفیق 638441 كفـءكفـء2312011/03/07 معلم

براوة المجمعة 2011/03/01 احمد دمحم احمد عثمان 2076351 كفـءكفـء2322011/03/07 معلم

كفر ابوشھبة االعدادیة 2009/07/01 احمد دمحم حسن صفى الدین 2071369 كفـءكفـء2332011/07/14 معلم

النویرة 2009/03/01 احمد دمحم حسین سعید 2173460 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد دمحم سیف هللا جاد 638788 كفـءكفـء2352011/03/07 معلم

شرھى 2009/03/01 احمد دمحم صدیق عبد الباقي 640638 كفـءكفـء2362011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد دمحم عبد الرازق دمحم 2071447 كفـءكفـء2372011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 احمد دمحم عبدهللا ابراھیم 640173 كفـءكفـء2382011/03/07 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدیر االعدادیة المشتركة 2009/07/01 احمد دمحم عبدالموجود دمحم 2355597 كفـءكفـء2392011/07/14 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/07/01 أحمد دمحم على نصر 2070507 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 احمد دمحم محمود حافظ 642573 كفـءكفـء2412011/03/07 معلم

كفر ابوشھبة االعدادیة 2009/03/01 احمد مصطفى ابراھیم حسن 2075872 كفـءكفـء2422011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 احمد مصطفى عبدالوھاب حسانین 666731 كفـءكفـء2432011/03/07 معلم

منشاة االمراء 2009/03/01 أحمد یسن توفیق أبو زید 2077997 كفـءكفـء2442011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 اسامة دمحم شحاتة لطیف 2071921 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

كوم الرمل البحرى 2009/07/01 أسامھ عبد التواب طھ درویش 638409 كفـءكفـء2462011/07/14 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 اسامھ عبد الحمید على محمود 2144450 كفـءكفـء2472011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/03/01 اسامھ عبد العزیز على عبد العزیز 638643 كفـءكفـء2482011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 اسامھ قرنى توفیق سواح 638607 كفـءكفـء2492011/03/07 معلم

ابراھیم نجیب 2009/03/01 اسحاق عبد العزیز على عتلم 2078277 كفـءكفـء2502011/03/07 معلم

عزبة رمزى االعدادیة 2009/03/01 اسراء احمد احمد عبدالقوى 2070383 كفـءكفـء2512011/03/07 معلم

تمام كساب ریاض اطفال 2009/03/01 اسراء اسماعیل عبد السالم دمحم 2123839 كفـءكفـء2522011/03/07 معلم

العواونة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 اسماء  احمد عویس  عبدالموجود 2151851 كفـءكفـء2532011/03/07 معلم

٢م االمراء  2009/07/01 اسماء  عبد النبى فتحى عبد هللا 2276345 كفـءكفـء2542011/07/14 معلم

منیل ھانى االبتدائیة 2009/03/01 اسماء ابراھیم حسین ابراھیم 640011 كفـءكفـء2552011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المرحوم سید على موسى 2009/03/01 اسماء احمد عبدالعظیم احمد 2075570 كفـءكفـء2562011/03/07 معلم

الممالیك ریاض اطفال 2009/03/01 اسماء احمد دمحم عبد الجید 2079859 كفـءكفـء2572011/03/07 معلم

ریاض اطفال كوم الرمل 2009/03/01 أسماء بكرى حسان ابراھیم 2076240 كفـءكفـء2582011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/07/01 اسماء جالل قرنى رزق 2127053 كفـءكفـء2592011/07/14 معلم

قاى المجمعة ا 2009/03/01 اسماء حامد یونس على 1547946 كفـءكفـء2602011/03/07 معلم

١ریاض اطفال اھناسیا بنین . ف 2009/03/01 أسماء حسن محمود دمحم 2076246 كفـءكفـء2612011/03/07 معلم

١منشاة االمراء 2009/03/01 اسماء حسنى دمحم  على 2086466 كفـءكفـء2622011/03/07 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 اسماء حمدى على شعبان 2132996 كفـءكفـء2632011/03/07 معلم

منھرو الجدیدة 2009/07/01 اسماء ربیع معوض حسن 640490 كفـءكفـء2642011/07/14 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 أسماء رمضان عبد النبى عبد السالم 2056355 كفـءكفـء2652011/03/07 معلم

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 اسماء سعید علوانى على 1598502 كفـءكفـء2662011/03/07 معلم

)الشھید دمحم احمد بكرى( الشیخ حرب االبتدائیة  2009/03/01 اسماء سالمھ دمحم احمد 638617 كفـءكفـء2672011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 اسماء سید احمد على بركات 1547949 كفـءكفـء2682011/03/07 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 اسماء سید حسن علي 1742143 كفـءكفـء2692011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال قاى المجمعة  2009/03/01 اسماء سید عبدالعلیم دمحم 2075603 كفـءكفـء2702011/03/07 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢نزلة المشارقة  أسماء شریف علیان دمحم 2076426 كفـءكفـء2712011/03/07 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 اسماء صابر صابر صبیح 640460 كفـءكفـء2722011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١ریاض اطفال اھناسیا بنین . ف 2009/03/01 اسماء عاطف سید احمد ابو زید 2121446 كفـءكفـء2732011/03/07 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 أسماء عبد السالم عبد هللا اسماعیل 2076344 كفـءكفـء2742011/03/07 معلم

ریاض اطفال منھرو الجدیدة 2009/03/01 أسماء عبد المنجى أبو الخیر  حسین 2151861 كفـءكفـء2752011/03/07 معلم

منشاة الحاج 2009/03/01 اسماء عبدهللا احمد ابوالعال 640164 كفـءكفـء2762011/03/07 معلم

ریاض اطفال معصرة نعسان. ف 2009/03/01 أسماء عثمان حسین على الجندى 2075808 كفـءكفـء2772011/03/07 معلم

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 أسماء عوض عبد الفتاح معوض 2071578 كفـءكفـء2782011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 اسماء عویس ھارون دمحم 640101 كفـءكفـء2792011/03/07 معلم

كفر ابو شھبة 2009/03/01 اسماء فتحى فارس عبد الجواد 1535523 كفـءكفـء2802011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال جاویش الجدیدة  2009/03/01 أسماء مبروك دمحم احمد 2080092 كفـءكفـء2812011/03/07 معلم

الشھید جابر عبد الحفیظ 2009/07/01 اسماء دمحم ابراھیم عبدالحفیظ 2087030 كفـءكفـء2822011/07/14 معلم

ریاض اطفال قاى. ف 2009/03/01 أسماء دمحم عطیھ عبد الرسول 2179488 كفـءكفـء2832011/03/07 معلم

م البدینى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 أسماء دمحم كامل عبدالحمید 2065914 كفـءكفـء2842011/03/07 معلم

جاویش القدیمة 2009/03/01 أسماء دمحم دمحم عبد الصمد 2079966 كفـءكفـء2852011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 أسماء محمود أحمد أحمد 2107361 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

ریاض اطفال الشھید امین عمار. ف 2009/03/01 أسماء مصطفى أحمد ریاض 2070283 كفـءكفـء2872011/03/07 معلم

العواونة االبتدائیة 2009/07/01 اسماء مصطفى سید قطب 640709 كفـءكفـء2882011/07/14 معلم

٣منشأة االمراء االبتدائیة  2009/03/01 أسماء معوض دمحم ابراھیم 2075876 كفـءكفـء2892011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كوم الرمل البحرى 2009/03/01 اسماء یسن توفیق ابو زید 2076771 كفـءكفـء2902011/03/07 معلم

ریاض اطفال منھرو الجدیدة 2009/07/01 اشتیاق على رشوان على 2261978 كفـءكفـء2912011/07/14 معلم

٢اھناسیا المشتركة  2009/03/01 اشرف حلمى عبد هللا جرجس 638635 كفـءكفـء2922011/03/07 معلم

اسماء بنت أبى بكر بالشوبك 2009/03/01 اشرف شعبان بدر عبد الواحد 639998 كفـءكفـء2932011/03/07 معلم

العالمیة 2009/03/01 أشرف على عبد الوجید رضوان 2059611 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

منشاة االمراء 2009/07/01 اشرف عمر عبد الوھاب بیومى 2401803 كفـءكفـء2952011/07/14 معلم

اھناسیا التجریبیة االبتدائیة 2009/03/01 أشرف قزمان بطرس قزمان 638885 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

براوة المجمعة 2009/03/01 أشھار فاروق سید جمعھ 638710 كفـءكفـء2972011/03/07 معلم

الشیخ حرب ع 2009/03/01 اكرام سعد عبد الوھاب دمحم 638609 كفـءكفـء2982011/03/07 معلم

٢اھناسیا المشتركة  2009/03/01 اكرام دمحم دیاب صالح 640155 كفـءكفـء2992011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/03/01 الزھراء عادل یحى عبد اللطیف 2126429 كفـءكفـء3002011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 الشیماء دمحم طھ على 638601 كفـءكفـء3012011/03/07 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 إلھام أحمد یوسف أحمد 2079960 كفـءكفـء3022011/03/07 معلم

الممالیك 2009/07/01 الھام سید عطیھ مصطفى 640035 كفـءكفـء3032011/07/14 معلم

اھناسیا بنات 2009/03/01 الھام عویس ھارون دمحم 640102 كفـءكفـء3042011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال نزلة المشارقة  2009/07/01 ام ھاشم ابراھیم عفیفى سید احمد 2124393 كفـءكفـء3052011/07/14 معلم

الدیر 2009/03/01 امال خلیدى عبد هللا دمحم 639999 كفـءكفـء3062011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 آمال سالم عبدالقوى عبدهللا 639869 كفـءكفـء3072011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 آمال سالم دمحم سالم 638476 كفـءكفـء3082011/03/07 معلم

قاى المجمعة ا 2009/03/01 امال سید قرنى عبد العظیم 638239 كفـءكفـء3092011/03/07 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢نزلة المشارقة  امال عبدالرسول عویس دمحم 666719 كفـءكفـء3102011/03/07 معلم

قاى الجدیدة 2009/03/01 امال عید زاھر نصر 2153776 كفـءكفـء3112011/03/07 معلم

)كیر (عمر بن الخطاب االبتدائیة  2009/07/01 أمال فایز عبدالحمید ابورواش 2061034 كفـءكفـء3122011/07/14 معلم

ریاض اطفال سدمنت الجبل الجدیدة. ف 2009/03/01 أمانى  لبیب سعد صالح 2152836 كفـءكفـء3132011/03/07 معلم

م البدینى االعدادیة المشتركة 2009/07/01 امانى حسان دمحم حسان 2396367 كفـءكفـء3142011/07/14 معلم

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 أمانى حسن دمحم عبد الوھاب حسن 2070463 كفـءكفـء3152011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/07/01 أمانى عبد الجواد عبد الحلیم عبد الجواد 2082632 كفـءكفـء3162011/07/14 معلم

مبانة بنین 2009/03/01 أمانى دمحم حسن دمحم 639876 كفـءكفـء3172011/03/07 معلم

البھسمون المشتركة 2009/03/01 امل  احمد طھ محمود 2151856 كفـءكفـء3182011/03/07 معلم

النویرة 2009/03/01 أمل أحمد إبراھیم ریاض 2059708 كفـءكفـء3192011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/07/01 امل سعد احمد دمحم 639983 كفـءكفـء3202011/07/14 معلم

اھناسیا بنات 2009/03/01 امل عبد التواب على دمحم 640052 كفـءكفـء3212011/03/07 معلم

شرھى 2009/07/01 أمل فاروق عیسى رمضان 640643 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

النویره ریاض اطفال 2009/03/01 امل فاید  بیومى سید 2143620 كفـءكفـء3232011/03/01 معلم
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اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 امل مجدى دمحم عطیة 2088748 كفـءكفـء3242011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 آمنة عبد الشافى عبد السمیع كریم 2071485 كفـءكفـء3252011/03/07 معلم

الشھید عبد الحلیم الدرباش 2011/03/01 امنة على لمعى على 2125113 كفـءكفـء3262011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 آمنیة  عبد النبى على جاد 2071700 كفـءكفـء3272011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 أمیرة  سید حسین محمود على 2061583 كفـءكفـء3282011/03/07 معلم

ریاض اطفال قاى. ف 2009/07/01 أمیرة حامد حسین سیف النصر 2060955 كفـءكفـء3292011/07/14 معلم

أھناسیا الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 أمیرة سامح أحمد دمحم 2071562 كفـءكفـء3302011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 امیرة سید دمحم دمحم 2083902 كفـءكفـء3312011/03/07 معلم

عزبة رمزى االعدادیة 2009/03/01 أمیرة عبدالعظیم سید على 638886 كفـءكفـء3322011/03/07 معلم

تمام كساب ریاض اطفال 2009/03/01 امیرة دمحم احمد احمد 2126480 كفـءكفـء3332011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 امیره جمال دمحم دسوقى 639742 كفـءكفـء3342011/03/07 معلم

ریاض اطفال ذكى فاضل. ف 2009/07/01 امیره كمال صلیب بانوب 2271001 كفـءكفـء3352011/07/14 معلم

قاى الجدیدة 2009/03/01 امیره مبروك طنطاوى جمعھ 1546402 كفـءكفـء3362011/03/07 معلم

اھناسیا بنات 2009/03/01 انتصار دمحم عید  رضوان 2077985 كفـءكفـء3372011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/03/01 انجى ماھر وھبھ یعقوب 2075731 كفـءكفـء3382011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 ایرینى صفوت نسیم اسكندر 639765 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢قلھا  ایمان امام عید على 2074466 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

النویرة بنین 2009/03/01 إیمان جابر یسین عبدالكریم 2065824 كفـءكفـء3412011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/07/01 ایمان حسان دمحم حسان 2098464 كفـءكفـء3422011/07/14 معلم

ریاض اطفال معصرة نعسان. ف 2009/03/01 ایمان حسنى شریف جودة 2075786 كفـءكفـء3432011/03/07 معلم

منشاة طاھر 2009/03/01 ایمان خمیس أحمد سید 2180050 كفـءكفـء3442011/03/07 معلم

كوم الرمل البحرى 2009/03/01 ایمان رجب شعبان رمضان 640707 كفـءكفـء3452011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 ایمان رمزى دمحم على 1602160 كفـءكفـء3462011/03/07 معلم

منیل ھانى االبتدائیة 2009/03/01 ایمان رمضان عبد الجلیل عبد الحفیظ 638599 كفـءكفـء3472011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 إیمان سعد دمحم سعد 2082630 كفـءكفـء3482011/03/07 معلم

ننا ع بنین 2009/03/01 ایمان سمیر اسماعیل عبد العزیز 2096446 كفـءكفـء3492011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال اھناسیا الجدیدة بنات  2009/07/01 ایمان سید عطیة مصطفى 2075672 كفـءكفـء3502011/07/14 معلم

ریاض اطفال البھسمون الجدیدة.ف 2009/03/01 إیمان شحاتھ أحمد طایع 2080022 كفـءكفـء3512011/03/07 معلم

النویرة 2009/03/01 إیمان عباس سید عباس 640644 كفـءكفـء3522011/03/07 معلم

طمافیوم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/03/01 ایمان عبد الحمید على عبد الدایم 640564 كفـءكفـء3532011/03/07 معلم

فاطمة الزھراء 2009/07/01 ایمان عبدالسالم دمحم عبدالجواد 2396525 كفـءكفـء3542011/07/14 معلم

بنى ھانى المشتركة 2009/03/01 إیمان عرفات عبد اللطیف سعید 2079888 كفـءكفـء3552011/03/07 معلم

ریاض اطفال منیل ھانى. ف 2009/03/01 ایمان عوض رجب یوسف 2068156 كفـءكفـء3562011/03/07 معلم

ریاض اطفال ذكى فاضل. ف 2009/07/01 ایمان فرج عبد العظیم عبد المقصود 2391112 كفـءكفـء3572011/07/14 معلم
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م طاھر ع م 2009/03/01 ایمان كمال عبدالحمید دمحم 2087244 كفـءكفـء3582011/03/07 معلم

ریاض اطفال شرھى االبتدائیة 2009/07/01 ایمان دمحم خلیل ابراھیم 2371920 كفـءكفـء3592011/07/14 معلم

مبانة 2009/03/01 ایمان دمحم على دمحم 639269 كفـءكفـء3602011/03/07 معلم

النویرة للبنات 2009/03/01 ایمان دمحم مصطفى مرزوق 2127835 كفـءكفـء3612011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 ایمان میھوب سید علي 2083914 كفـءكفـء3622011/03/07 معلم

منشاة طاھر 2009/07/01 ایمان یوسف عبد المجید على 2389096 كفـءكفـء3632011/07/14 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 ایمن حجاج جمعھ ابراھیم 2131471 كفـءكفـء3642011/03/07 معلم

منھرة 2009/03/01 ایمن عبد الحكم حماد ھدیب 640355 كفـءكفـء3652011/03/07 معلم

منیل ھانى االبتدائیة 2009/03/01 ایمن عوض مالك امین 2075899 كفـءكفـء3662011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/07/01 أیمن محمود عبد المھدى على 2172925 كفـءكفـء3672011/07/14 معلم

الشوبك 2009/03/01 ایھاب صبرى عبد العظیم دمحم 2068422 كفـءكفـء3682011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 باسم سعد عبد هللا عبد اللطیف 640083 كفـءكفـء3692011/03/07 معلم

ذكى فاضل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 بھنساوى مخلوف عبد الحفیظ ابراھیم 639748 كفـءكفـء3702011/03/07 معلم

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 بھیجھ دمحم عبد الفضیل سالم 2144443 كفـءكفـء3712011/03/07 معلم

ابراھیم نجیب 2009/03/01 تامر احمد دمحم عمران 2074126 كفـءكفـء3722011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/07/01 تامر سید حسن احمد 2396189 كفـءكفـء3732011/07/14 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/07/01 تامر عویس جنیدى كبوه 2038839 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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قاى الجدیدة 2009/07/01 تھانى رمضان دمحم عباس 642541 كفـءكفـء3752011/07/14 معلم

نزلة المشارقة 2009/03/01 تھانى عبدالسید حسن حسین 2074189 كفـءكفـء3762011/03/07 معلم

الدیر 2009/03/01 تھانى على حسن عویس 639761 كفـءكفـء3772011/03/07 معلم

ابراھیم نجیب 2009/03/01 تیسیر عوض هللا عبد الرحمن دمحم 2075739 كفـءكفـء3782011/03/07 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2009/03/01 تیسیر فرحات ابو رواش عبد النبى 639967 كفـءكفـء3792011/03/07 معلم

سدمنت الجبل القدیمة 2009/03/01 ثریا دمحم رمضان عبد اللطیف 640480 كفـءكفـء3802011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 جابر  عبد النبى  جودة بھنساوى 2051832 كفـءكفـء3812011/03/07 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 جاكلین رمزى رزق هللا عطیة 2132661 كفـءكفـء3822011/03/07 معلم

ادراسیا االعدادیة المشتركة 2009/03/01 جبر دمحم عبد الحفیظ دمحم 2068557 كفـءكفـء3832011/03/01 معلم

العواونة االبتدائیة 2009/07/01 جالل قرنى حسن دمحم 640713 كفـءكفـء3842011/07/14 معلم

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 جمال دمحم احمد عبد الحفیظ 2070439 كفـءكفـء3852011/03/07 معلم

٢بنى ھانى  2009/03/01 جمعة على عبدالسالم دمحم 639988 كفـءكفـء3862011/03/07 معلم

٢بنى ھانى  2009/03/01 جمعة فاروق إمام سعودى 640018 كفـءكفـء3872011/03/07 معلم

٢بنى ھانى  2009/03/01 جمعھ عبد الحمید عبد الفتاح روبى 2076002 كفـءكفـء3882011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 جمعھ ماھر جمعھ عبد هللا 638559 كفـءكفـء3892011/03/07 معلم

طما فیوم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 جمیل دمحم عبد المولى خمیس 638238 كفـءكفـء3902011/03/07 معلم

العواونة الحدیثة 2009/03/01 جھاد فؤاد سید جودة 2210777 كفـءكفـء3912011/03/07 معلم
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جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 جھاد كمال رمضان عبد الجواد 1598063 كفـءكفـء3922011/03/07 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 جھاد محمود امین عبدالحافظ 2090291 كفـءكفـء3932011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 جودة أحمد على جودة 680517 كفـءكفـء3942011/03/07 معلم

عزبة رمزى االعدادیة 2009/03/01 جورج نبیل ملك قزمان 2071902 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 جیالن نمر نصیف حنین 2127932 كفـءكفـء3962011/03/07 معلم

المعصرة المشتركة 2009/07/01 جیھان رجب مرسى خلیل 2065864 كفـءكفـء3972011/07/14 معلم

منشاة الیدینى 2009/03/01 جیھان سید دمحم عبدالواحد 2065957 كفـءكفـء3982011/03/07 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 حازم سید بدوى سلیمان 638593 كفـءكفـء3992011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 حسن حمدى حسن على 2126571 كفـءكفـء4002011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 حسن یوسف عبد الموجود عبد السالم 642522 كفـءكفـء4012011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/07/01 حسنة علي جنیدي سید 2071752 كفـءكفـء4022011/07/24 معلم

ابو قاسم نصر االبتدائیة 2009/03/01 حسین سعید حسین دمحم 2070765 كفـءكفـء4032011/03/07 معلم

٢طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 حسین شعبان عبد الرحمن حسین 640565 كفـءكفـء4042011/03/07 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 حسین عبد النبى تمام على 640154 كفـءكفـء4052011/03/07 معلم

بھنموه االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 حسین دمحم حسین صالح 640569 كفـءكفـء4062011/03/07 معلم

سدمنت الجبل الجدیدة 2009/03/01 حمادة سید احمد دمحم 640057 كفـءكفـء4072011/03/07 معلم

ابوالقاسم نصر االعدادیة المشتركة 2009/07/01 حمادة محمود محمود على الجبلى 2083511 كفـءكفـء4082011/07/14 معلم
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األعلي

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2002/05/01 حمادة معوض ریاض البدینى 680530 كفـءكفـء4092010/08/23 معلم

كوم الرمل البحرى 2009/03/01 حماده رشدى عبد الشافى احمد 638413 كفـءكفـء4102011/03/07 معلم

ابو قاسم نصر االبتدائیة 2009/03/01 حماده شوقى عبد اللطیف ابراھیم 639271 كفـءكفـء4112011/03/07 معلم

الشھید جابر عبد الحفیظ 2002/05/01 حماده على الروبى على 640120 كفـءكفـء4122011/03/07 معلم

منشاة الیدینى 2009/07/01 حماده فوزى عبد هللا دمحم 2276362 كفـءكفـء4132011/07/14 معلم

جاویش االعدادیة 2009/03/01 حماده دمحم على عبد الحمید 638642 كفـءكفـء4142011/03/01 معلم

٢قاى المجمعة  2009/03/01 حماده دمحم دمحم عثمان 639096 كفـءكفـء4152011/03/07 معلم

عزبة المفتش االبتدائیة 2009/03/01 حمدى بدوى احمد حسان 1534007 كفـءكفـء4162011/03/07 معلم

الشھید عبد الحلیم الدرباش 2009/03/01 حنان جمعھ عبد الحمید قرنى 639262 كفـءكفـء4172011/03/07 معلم

قاى الجدیدة 2009/03/01 حنان عبد التواب جابر عویس 638709 كفـءكفـء4182011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 حنان عویس احمد عبد الجواد 639913 كفـءكفـء4192011/03/07 معلم

١بنى ھانى  2009/03/01 حنان فكرى عوض هللا زید 639966 كفـءكفـء4202011/03/07 معلم

بھنموه االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 حنان محمود دمحم جنیدى 638630 كفـءكفـء4212011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 حنان مسعد عبد العظیم عبد المطلب 2084891 كفـءكفـء4222011/03/07 معلم

شرھى االعدادیة 2009/03/01 حنفى محمود طھ دمحم 2073739 كفـءكفـء4232011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 خالد احمد جنیدى رسالن 640602 كفـءكفـء4242011/03/07 معلم

٣منشاة االمراء  2009/03/01 خدیجة رجب بدرى بخیت 2075892 كفـءكفـء4252011/03/07 معلم
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األعلي

)كیر ( ریاض اطفال عمر بن الخطاب  2009/07/01 خدیجة رمضان طھ محمود 2372990 كفـءكفـء4262011/07/14 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 خدیجة سید شعبان دمحم 2071917 كفـءكفـء4272011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/07/01 خدیجة دمحم سید مبروك 1621056 كفـءكفـء4282011/07/14 معلم

كفر ابو شھبة 2009/03/01 خلف قرنى دمحم دمحم 639751 كفـءكفـء4292011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/03/01 خیرى صالح شمندى دمحم 639870 كفـءكفـء4302011/03/07 معلم

اھناسیا التجریبیة لغات 2009/03/01 دالیا احمد كریم احمد 640089 كفـءكفـء4312011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 دالیا رمضان عبد هللا حسن 2071469 كفـءكفـء4322011/03/07 معلم

النویرة للبنات 2009/03/01 دریھ محمود عمر محمود 640589 كفـءكفـء4332011/03/07 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 دعاء احمد شحاتھ حسن 2255296 كفـءكفـء4342011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 دعاء سید حسین یوسف 639921 كفـءكفـء4352011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/07/01 دعاء صالح عبد الحلیم دمحم 640492 كفـءكفـء4362011/07/14 معلم

منھرو القدیمة 2009/03/01 دعاء عامر دمحم عبد التواب 2075776 كفـءكفـء4372011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دعاء مصطفى دمحم عبد المجید 2076331 كفـءكفـء4382011/03/07 معلم

بنى ھانى المشتركة 2009/03/01 رأفت عطوة جاد عبدالعزیز 2167244 كفـءكفـء4392011/03/01 معلم

براوة المجمعة 2009/03/01 رانیا الحصرى دمحم جاد هللا 2075990 كفـءكفـء4402011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 رانیا راغب فھمى كامل 655694 كفـءكفـء4412011/03/07 معلم

المرحوم سید على موسى 2009/03/01 رانیا سعید دمحم دمحم 638606 كفـءكفـء4422011/03/07 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

طمافیوم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/03/01 رانیا صالح دمحم ابو الیزید 639101 كفـءكفـء4432011/03/07 معلم

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 رانیا دمحم سمیر دمحم خاطر 2073413 كفـءكفـء4442011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 رباب سعد عباس حسین 640002 كفـءكفـء4452011/03/07 معلم

منھرو الجدیدة 2009/03/01 رباب عنتر شاكر عبد الھادى 638526 كفـءكفـء4462011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 رباب دمحم یسن عبد المطلب 2071828 كفـءكفـء4472011/03/07 معلم

)كیر ( ریاض اطفال عمر بن الخطاب  2009/07/01 رباب محمود عویس مبروك 2372994 كفـءكفـء4482011/07/14 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/03/01 ربیع حسن عبد اللطیف شحاتھ 2060052 كفـءكفـء4492011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2011/03/01 ربیع طلبھ احمد طلبھ 640568 كفـءكفـء4502011/03/07 معلم

المفتش االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ربیع عبدالغفار دمحم عبدالغفار 639991 كفـءكفـء4512011/03/07 معلم

١منشاة االمراء 2009/03/01 ربیع فتحى دمحم حسین 2076171 كفـءكفـء4522011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 ربیع یسن عثمان على 2071530 كفـءكفـء4532011/03/07 معلم

ریاض اطفال منھرو الجدیدة 2009/03/01 ربیعھ جمال عبد العظیم عبد الحمید 2126558 كفـءكفـء4542011/03/07 معلم

٢بنى ھانى  2009/07/01 رجاء على سید دمحم 2079182 كفـءكفـء4552011/07/14 معلم

منشاة االمراء 2009/07/01 رجب شعبان فھمى دمحم 2397428 كفـءكفـء4562011/07/14 معلم

الشیخ حرب ع 2009/03/01 رجب عبد الحمید عبد العظیم جاب هللا 638659 كفـءكفـء4572011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/03/01 رجب عبد الفتاح مرسى دمحم 638530 كفـءكفـء4582011/03/07 معلم

اھناسیا التجریبیة االبتدائیة 2009/03/01 رجب على احمد معوض 2070512 كفـءكفـء4592011/03/07 معلم
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

المعصرة المشتركة 2009/03/01 رجب كامل عطیھ رفاعى 640183 كفـءكفـء4602011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 رجب كمال حسن معوض 639754 كفـءكفـء4612011/03/07 معلم

منشاة طاھر 2009/03/01 رجب دمحم ابراھیم ھلیل 638448 كفـءكفـء4622011/03/07 معلم

منشأة البدینى الجدیدة 2009/03/01 رحاب ابو زید عبد العظیم ابو العال 638471 كفـءكفـء4632011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 رحاب ثابت عبداللطیف على 2073764 كفـءكفـء4642011/03/07 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2009/03/01 رحاب سامى ابو ھشیمھ عبد الحفیظ 639965 كفـءكفـء4652011/03/07 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 رحاب سامى دمحم حسن 2061740 كفـءكفـء4662011/03/07 معلم

ریاض اطفال النویرة بنات.ف 2009/07/01 رحاب سید احمد رمضان 2123117 كفـءكفـء4672011/07/01 معلم

ریاض اطفال النویرةبنین 2009/07/01 رشا ابوالخیر سید عبدالحمید 2183844 كفـءكفـء4682011/07/14 معلم

المعصرة المشتركة 2009/07/01 رشا احمد داوود سلیمان 2361763 كفـءكفـء4692011/07/14 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 رشا احمد على سعید 638669 كفـءكفـء4702011/03/07 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 رشا حجازى ناجى مھدى 2055189 كفـءكفـء4712011/03/07 معلم

)كیر(منشأة طاھر االبتدائیة الجدیدة  2009/03/01 رشا حسین مھدى حسین 638470 كفـءكفـء4722011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة المعماریة بنین 2009/03/01 رشا سید خلیل عبد اللطیف 2071823 كفـءكفـء4732011/03/07 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 رشا سید محمود على 2071716 كفـءكفـء4742011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 رشا سید مراد درویش 639997 كفـءكفـء4752011/03/01 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 رشا شعبان امام فرج 2071795 كفـءكفـء4762011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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األعلي

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 رشا صالح نصر مالك 639916 كفـءكفـء4772011/03/07 معلم

منشأة البدینى الجدیدة 2009/03/01 رشا عبد الواحد سیداحمد دیاب 1546390 كفـءكفـء4782011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 رشا على علیوة قطب 640091 كفـءكفـء4792011/03/07 معلم

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 رشا دمحم حافظ حسن 640554 كفـءكفـء4802011/03/07 معلم

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 رشا دمحم رضى احمد احمد 1535511 كفـءكفـء4812011/03/07 معلم

ریاض اطفال معصرة نعسان. ف 2009/03/01 رشا دمحم زكى حبیب 2075833 كفـءكفـء4822011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 رشا دمحم سید ابوالعال 2070344 كفـءكفـء4832011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/03/01 رشا دمحم صابر توفیق 640174 كفـءكفـء4842011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 رشا دمحم عوض درویش 2071761 كفـءكفـء4852011/03/07 معلم

٢اھناسیا المشتركة  2009/03/01 رشا معبد حفنى جمعھ 640121 كفـءكفـء4862011/03/07 معلم

النویرة للبنات 2009/03/01 رشا وفیق محمود زیدان 640105 كفـءكفـء4872011/03/01 معلم

سدمنت الجبل الجدیدة 2009/03/01 رشاد على فتح الباب دمحم 640044 كفـءكفـء4882011/03/07 معلم

مدرسة بازید االبتدائیة 2009/03/01 رضا جمال رزق بسادة 680518 كفـءكفـء4892011/03/07 معلم

ریاض اطفال قاى. ف 2009/03/01 رضا جمعھ رمضان مسلم 2075756 كفـءكفـء4902011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 رضا جمعھ یونس مبروك 640547 كفـءكفـء4912011/03/07 معلم

زكى فاضل 2009/03/01 رضا خمیس عبدالعظیم ابراھیم 640167 كفـءكفـء4922011/03/07 معلم

ننا المشتركة 2009/03/01 رضا رمضان عبد الحلیم حسن 2061248 كفـءكفـء4932011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال شرھى االبتدائیة 2009/03/01 رضا سید عبدالمقصود دمحم 2070650 كفـءكفـء4942011/03/07 معلم

ریاض اطفال میانة بنین. ف 2009/07/01 رضا دمحم عبدالقوى امین 2391250 كفـءكفـء4952011/07/01 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 رقیة خلیفة على خلیفة 2061713 كفـءكفـء4962011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 رمضان  موسى ابوزید موسى 2161399 كفـءكفـء4972011/03/07 معلم

٢طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 رمضان بكرى سیف معوض 2061532 كفـءكفـء4982011/03/07 معلم

٢طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 رمضان خمیس أحمد دمحم 2061548 كفـءكفـء4992011/03/07 معلم

الشھید عبد الحلیم الدرباش 2009/01/01 رمضان خمیس احمد یوسف 2355596 كفـءكفـء5002011/07/14 معلم

كفر ابو شھبة 2009/03/01 رمضان سامى على عبد الفتاح 638528 كفـءكفـء5012011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 رمضان عبد الوھاب مشرف عامر 1633940 كفـءكفـء5022011/03/07 معلم

النویرة للبنات 2009/03/01 رمضان على حسین دمحم 639872 كفـءكفـء5032011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2002/05/01 رمضان دمحم عطیة خمیس 680547 كفـءكفـء5042010/08/23 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 رندا دمحم  دمحم على زیدان 2075788 كفـءكفـء5052011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 رھام دمحم عبد السالم اسماعیل 638545 كفـءكفـء5062011/03/07 معلم

مبانة 2009/07/01 ریم جابر معبد بردیسى 2284659 كفـءكفـء5072011/07/14 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/07/01 ریھام جابر على عبدالفتاح 2368510 كفـءكفـء5082011/07/14 معلم

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 زھراء على حسن عثمان 2070781 كفـءكفـء5092011/03/07 معلم

٢النویرة االبتدائیة المشتركة  2009/03/01 زیناھم ادریس طھ احمد 640039 كفـءكفـء5102011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة المشارقة 2009/03/01 زینب توفیق طھ حسین 2074160 كفـءكفـء5112011/03/07 معلم

كفر ابوشھبة االعدادیة 2009/03/01 زینب جالل  أحمد سعید 2071400 كفـءكفـء5122011/03/07 معلم

ریاض اطفال منیل ھانى. ف 2009/07/01 زینب خلف  حسن على 2075907 كفـءكفـء5132011/07/14 معلم

ریاض اطفال الموقف العربى بنین 2009/07/01 زینب سید امین فولى 2218537 كفـءكفـء5142011/07/14 معلم

٢منشاة االمراء  2011/07/01 زینب سید ھاشم ابراھیم 2123322 كفـءكفـء5152011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال نزلة المشارقة  2009/07/01 زینب شعبان دمحم  عبد الغنى 2061258 كفـءكفـء5162011/07/14 معلم

اھناسیا الثانویة بنات 2009/03/01 زینب شعبان دمحم على 639922 كفـءكفـء5172011/03/07 معلم

الشھید جابر عبد الحفیظ 2009/07/01 زینب عبد المنعم دسوقى ابراھیم 2126520 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

ریاض اطفال الشھید امین عمار. ف 2009/03/01 زینب فتحى عبدالفتاح على 2070295 كفـءكفـء5192011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 زینب دمحم عرابى على 2127737 كفـءكفـء5202011/03/07 معلم

الدیر 2009/03/01 زینب محمود دمحم ابراھیم 2076363 كفـءكفـء5212011/03/07 معلم

فصول م عبد الصمد 2009/03/01 زینھ دمحم سالمھ درویش 640655 كفـءكفـء5222011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفرابو شھبة. ف 2009/07/01 سارة جابر عباس سلیم 2387510 كفـءكفـء5232011/07/14 معلم

اھناسیا الریفیة 2009/03/01 ساره ایھاب عبد السالم زكى 2073393 كفـءكفـء5242011/03/07 معلم

ریاض اطفال الدیر االبتدائیة 2009/03/01 ساره مجدى نسیم وھبھ 2143608 كفـءكفـء5252011/03/07 معلم

٢م االمراء  2009/07/01 سالمة سید على جودة 2272519 كفـءكفـء5262011/07/14 معلم

ریاض اطفال سدمنت الجبل الجدیدة. ف 2009/03/01 سالى عادل جرجس یواقیم 2121885 كفـءكفـء5272011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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األعلي

عزبةرمزى االبتدائیة 2009/03/01 سامح صموئیل بولس ابراھیم 2075666 كفـءكفـء5282011/03/07 معلم

الشوبك 2009/03/01 سامح دمحم ابراھیم عبد الرسول 1601965 كفـءكفـء5292011/03/07 معلم

النویرة للبنات 2009/03/01 سامیة حسن على دمحم 2059670 كفـءكفـء5302011/03/07 معلم

النویره ریاض اطفال 2009/07/01 سامیة حلمى بیومى على 2060984 كفـءكفـء5312011/07/14 معلم

العواونة الحدیثة 2009/03/01 سامیة سعید احمد ھب الریح 2125628 كفـءكفـء5322011/03/07 معلم

المرحوم سید على موسى 2009/03/01 سامیھ ودیع غبلایر جریس 640380 كفـءكفـء5332011/03/07 معلم

النویرة 2009/03/01 سحر حسین دمحم متولى 640111 كفـءكفـء5342011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال بنى ھانى  2009/03/01 سحر سید دمحم سید 2255423 كفـءكفـء5352011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 سحر صالح توفیق دمحم 2071456 كفـءكفـء5362011/03/07 معلم

٢منشاة االمراء  2009/03/01 سحر طھ سعید سید 2125157 كفـءكفـء5372011/03/07 معلم

منیل ھانى االبتدائیة 2009/07/01 سحر دمحم روبى جنیدى 2068188 كفـءكفـء5382011/07/14 معلم

قاى الجدیدة 2009/03/01 سحر دمحم عبد المنعم دمحم 1547026 كفـءكفـء5392011/03/07 معلم

ریاض اطفال شرھى االبتدائیة 2009/03/01 سحر دمحم عویس ابوالقمصان 2068285 كفـءكفـء5402011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 سعاد سید ابراھیم عمران 2083899 كفـءكفـء5412011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 سعاد على عبدالحلیم دمحم 2071822 كفـءكفـء5422011/03/07 معلم

)الشھید دمحم احمد بكرى( الشیخ حرب االبتدائیة  2009/03/01 سعید بكرى خلیفة دمحم 2076367 كفـءكفـء5432011/03/07 معلم

ادراسیا االعدادیة المشتركة 2009/07/01 سعید سلیمان سعید سلیمان 2068599 كفـءكفـء5442011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العالمیة 2009/03/01 سعید سمیر مكین بباوى 638656 كفـءكفـء5452011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 سعید سید جمعھ دمحم 638657 كفـءكفـء5462011/03/07 معلم

ادراسیا 2009/03/01 سعید عبد العظیم سلیمان دمحم 638549 كفـءكفـء5472011/03/07 معلم

٣منشأة االمراء االبتدائیة  2009/03/01 سعید كامل امین احمد 638622 كفـءكفـء5482011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 سعید دمحم حسن دمحم 2074079 كفـءكفـء5492011/03/07 معلم

ادراسیا 2009/03/01 سالمة عید قرنى احمد 2070327 كفـءكفـء5502011/03/07 معلم

)كیر (عمر بن الخطاب االبتدائیة  2009/03/01 سالمة دمحم عبدالحمید على 2061002 كفـءكفـء5512011/03/07 معلم

الدیر االعدادیة المشتركة 2009/03/01 سالمھ دمحم عویس عبدالجواد 640182 كفـءكفـء5522011/03/07 معلم

ننا ع بنین 2009/03/01 سلوى رمضان عبدالحلیم حسن 2073797 كفـءكفـء5532011/03/07 معلم

فصول قاى الثانویة 2009/03/01 سلوى زكریا عبدالعظیم حسین على 2084917 كفـءكفـء5542011/03/07 معلم

١منشاة االمراء 2011/03/01 سلوى طھ سعید سید 2073401 كفـءكفـء5552011/03/07 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 سلوى عید دمحم ابراھیم 2070735 كفـءكفـء5562011/03/07 معلم

منشاة طاھر 2009/03/01 سماح عبده عزیز بولس 2071870 كفـءكفـء5572011/03/07 معلم

١منشاة االمراء 2009/03/01 سماح دمحم سید دمحم 640159 كفـءكفـء5582011/03/07 معلم

٣ریاض اطفال اھناسیا االبتدائیة .ف 2009/07/01 سمر عبد الناصر داود عیسى 2227289 كفـءكفـء5592011/07/14 معلم

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 سمر فایز دمحم عبد العظیم 1547951 كفـءكفـء5602011/03/07 معلم

قلة 2009/03/01 سمیر عوض محمود على 2129676 كفـءكفـء5612011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

منیل ھانى االبتدائیة 2009/03/01 سمیر دمحم احمد عید 640008 كفـءكفـء5622011/03/07 معلم

الشیخ حرب ع 2009/03/01 سناء سعد عبد الوھاب دمحم 638608 كفـءكفـء5632011/03/07 معلم

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 سھام سلیمان مرعى سالم 637964 كفـءكفـء5642011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة 2009/03/01 سھیر احمد دمحم امین 2065189 كفـءكفـء5652011/03/07 معلم

النویره ریاض اطفال 2009/07/01 سھیر رمزى حسانین عبدالجواد 2060992 كفـءكفـء5662011/07/14 معلم

جاویش االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سھیر رمضان عبد هللا مسعد 639740 كفـءكفـء5672011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنات 2009/03/01 سوزان روبى عبد الغفار دمحم 639964 كفـءكفـء5682011/03/07 معلم

١ریاض اطفال اھناسیا بنین . ف 2009/03/01 سوزان كامل عبد هللا عبد الصمد 2076768 كفـءكفـء5692011/03/07 معلم

مدرسة بازید االبتدائیة 2009/03/01 سوسو كامل عزیز جاد الكریم 642540 كفـءكفـء5702011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحاج عبد العظیم على. ف 2009/03/01 سونة شعبان سلیمان دمحم 2171866 كفـءكفـء5712011/03/07 معلم

مدرسة بازید االبتدائیة 2011/07/01 سید رمضان عبد اللطیف غرباوى 637956 كفـءكفـء5722011/07/14 معلم

نزلة خلف 2009/03/01 سید سھل محمود احمد 640509 كفـءكفـء5732011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/07/01 سید عباس سید عباس 2065763 كفـءكفـء5742011/07/14 معلم

قاى المشتركة 2009/07/01 سید عبد التواب عبد العال جاد 2068301 كفـءكفـء5752011/07/14 معلم

البھسمون المشتركة 2009/03/01 سید عبد المعتمد عبد هللا دمحم 2078011 كفـءكفـء5762011/03/07 معلم

النویرة 2009/03/01 سید قرني امام دمحم 640633 كفـءكفـء5772011/03/07 معلم

النویرة للبنات 2009/03/01 سید دمحم سید سلیمان 639978 كفـءكفـء5782011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اھناسیا الریفیة 2009/03/01 شاھنده عزت حامد عبدالغنى 639868 كفـءكفـء5792011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 شریف عبد العاطي عبد الرحمن محمود 2074139 كفـءكفـء5802011/03/07 معلم

عزبةرمزى االبتدائیة 2009/03/01 شریف عید رمضان عید 640543 كفـءكفـء5812011/03/07 معلم

شرھى 2009/07/01 شریف فتح الباب دمحم فتح الباب 640636 كفـءكفـء5822011/07/14 معلم

قاى المجمعة ا 2009/03/01 شریھان سلیمان ابراھیم دمحم 1538482 كفـءكفـء5832011/03/07 معلم

منھرو القدیمة 2009/03/01 شریھان عبدالجواد دمحم محمود 2071317 كفـءكفـء5842011/03/07 معلم

عزبة رمزى ریاض اطفال 2009/03/01 شریھان كمال على شریف 2087008 كفـءكفـء5852011/03/07 معلم

زكى فاضل 2009/07/01 شعبان بركات مؤمن دمحم 639752 كفـءكفـء5862011/07/14 معلم

الممالیك 2009/03/01 شعبان سعد عبد الفتاح روبى 2143369 كفـءكفـء5872011/03/07 معلم

زكى فاضل 2009/03/01 شھیناز على دمحم أحمد 2061371 كفـءكفـء5882011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 شیماء  احمد عبداللطیف احمد 2154775 كفـءكفـء5892011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال اھناسیا بنین  2009/03/01 شیماء  خمیس احمد علي 2055197 كفـءكفـء5902011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 شیماء أبو بكر دمحم سلیمان 2144779 كفـءكفـء5912011/03/07 معلم

منشاة الیدینى 2009/03/01 شیماء أحمد سعید عبد هللا 1768669 كفـءكفـء5922011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 شیماء جابر عبد اللطیف على 640580 كفـءكفـء5932011/03/07 معلم

ریاض اطفال منھرو القدیمة 2009/03/01 شیماء حسن حسین دمحم 2061720 كفـءكفـء5942011/03/07 معلم

بھنموه االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 شیماء رجب سلیمان حسان 2075530 كفـءكفـء5952011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 شیماء رمضان عبد هللا  حسین 2060131 كفـءكفـء5962011/03/07 معلم

كوم الرمل البحرى 2009/03/01 شیماء سالمة علوانى ابو بكر 2078180 كفـءكفـء5972011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 شیماء سالمھ زكریا سلیمان 639992 كفـءكفـء5982011/03/07 معلم

النویرة للبنات 2009/03/01 شیماء سید حسین حبیب 2074175 كفـءكفـء5992011/03/07 معلم

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 شیماء سید على سلیمان 639909 كفـءكفـء6002011/03/07 معلم

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/03/01 شیماء سید مصظفى دمحم 2255304 كفـءكفـء6012011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 شیماء طھ عبد الحمید طلب 2071531 كفـءكفـء6022011/03/07 معلم

٢منشاة االمراء  2009/03/01 شیماء طوسون فرج عبد اللطیف 641085 كفـءكفـء6032011/03/07 معلم

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 شیماء عبد الحمید دمحم أحمد 2070669 كفـءكفـء6042011/03/07 معلم

ریاض اطفال طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 شیماء عبد الفتاح دمحم محسب 2079784 كفـءكفـء6052011/03/07 معلم

١منشاة االمراء 2009/03/01 شیماء على ابراھیم سید 640579 كفـءكفـء6062011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 شیماء على احمد حسان 640546 كفـءكفـء6072011/03/07 معلم

سدمنت الجبل الجدیدة 2009/03/01 شیماء عمر دمحم امین 638721 كفـءكفـء6082011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 شیماء دمحم احمد خلف 2391202 كفـءكفـء6092011/07/14 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢قلھا  شیماء دمحم حسن دمحم 639875 كفـءكفـء6102011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/03/01 شیماء دمحم حفني جنیدي 2089216 كفـءكفـء6112011/03/07 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 شیماء دمحم رمضان حسن 2079854 كفـءكفـء6122011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جاویش القدیمة 2009/07/01 شیماء دمحم سید احمد 2130688 كفـءكفـء6132011/07/14 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 شیماء دمحم عبد الحمید حسن 640069 كفـءكفـء6142011/03/07 معلم

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 شیماء محمود دمحم محمود 639758 كفـءكفـء6152011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید امین عمار. ف 2009/07/01 شیماء مصطفى احمد ریاض 2070291 كفـءكفـء6162011/07/14 معلم

٢منشاة االمراء  2009/03/01 صافیة سعد حسین علي 640381 كفـءكفـء6172011/03/07 معلم

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 صبحي شعبا ن دمحم احمد 2090371 كفـءكفـء6182011/03/07 معلم

٢قاى المجمعة  2009/03/01 صفاء احمد عبد التواب عویس 1603131 كفـءكفـء6192011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال قاى المجمعة  2009/03/01 صفاء جابر دمحم دمحم 2060983 كفـءكفـء6202011/03/07 معلم

ریاض اطفال معصرة نعسان. ف 2009/07/01 صفاء حنفى ابراھیم سلیمان 2075827 كفـءكفـء6212011/07/14 معلم

م طاھر ع م 2009/03/01 صفاء رمضان عبد الحمید عید 638654 كفـءكفـء6222011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 صفاء سید احمد دمحم 638668 كفـءكفـء6232011/03/07 معلم

كوم الرمل البحرى 2009/03/01 صفاء طھ دمحم عبدالرحمن 2074440 كفـءكفـء6242011/03/07 معلم

النھضة الحدیثة ریاض اطفال 2009/03/01 صفاء لطفى رجب عبد اللطیف 2076413 كفـءكفـء6252011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة 2009/03/01 صفاء دمحم احمد دمحم 2068310 كفـءكفـء6262011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحاج عبد العظیم على. ف 2009/03/01 صفاء مصطفى احمد دمحم عقل 2123831 كفـءكفـء6272011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 صفاء یوسف محروس محفوظ 2131499 كفـءكفـء6282011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 صفوت عبد الحسیب نبھان حسین 640588 كفـءكفـء6292011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 صالح سعید فرج دمحم 640129 كفـءكفـء6302011/03/07 معلم

٢منشاة االمراء  2009/03/01 صالح طھ شفیق فاوى 640488 كفـءكفـء6312011/03/07 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢قلھا  طارق اسماعیل ابو سیف میھوب 639372 كفـءكفـء6322011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 طلعت احمد دمحم على 1598507 كفـءكفـء6332011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 طھ دمحم عبد التواب دمحم 2078007 كفـءكفـء6342011/03/07 معلم

اھناسیا بنات 2009/03/01 طھ مصطفى عبده احمد 2070677 كفـءكفـء6352011/03/07 معلم

سدمنت الجبل الجدیدة 2009/07/01 عادل احمد دمحم فرج 640132 كفـءكفـء6362011/07/14 معلم

المعصرة المشتركة 2009/07/01 عادل مصطفى حسن أحمد 2084243 كفـءكفـء6372011/07/14 معلم

منھرة 2009/03/01 عازه جابر دمحم حسن 640168 كفـءكفـء6382011/03/07 معلم

منیل غیضان 2009/03/01 عاشور عیسى عبد ربھ معبد 2080037 كفـءكفـء6392011/03/07 معلم

مدرسة بازید االبتدائیة 2009/03/01 عاصم سمیر مكین بباوى 640566 كفـءكفـء6402011/03/07 معلم

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 عاطف سید عبد الحكم على 638638 كفـءكفـء6412011/03/07 معلم

طما فیوم االعدادیة المشتركة 2009/07/01 عاطف عبدهللا عبدالغفار مشاضى 2070688 كفـءكفـء6422011/07/14 معلم

شرھى 2009/03/01 عائشة  ابراھیم امین دمحم 2061567 كفـءكفـء6432011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة المعماریة بنین 2009/07/01 عائشة بدوى أحمد حسان 2059685 كفـءكفـء6442011/07/14 معلم

طما فیوم االعدادیة للتعلیم االساسى 2009/06/01 عبد الحلیم حسن عبد الحلیم حسن 639100 كفـءكفـء6452011/06/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 عبد الحمید شعبان عبد الحمید عبد الغنى 639755 كفـءكفـء6462011/03/07 معلم
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قلة 2009/03/01 عبد الدایم عبد اللطیف متولى یمنى 638442 كفـءكفـء6472011/03/07 معلم

منھرو الجدیدة 2009/07/01 عبد الرحمن احمد عبد المجید مرسى 638439 كفـءكفـء6482011/07/14 معلم

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عبد الرحمن دمحم دمحم عبد الرحمن 2070495 كفـءكفـء6492011/03/01 معلم

شرھى 2009/07/01 عبد هللا علي فاید عید 640640 كفـءكفـء6502011/07/14 معلم

منشأة البدینى الجدیدة 2009/03/01 عبد المجید احمد عبد المجید مرسى 640095 كفـءكفـء6512011/03/07 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 عبدالرحمن جابر عبدالستار دمحم 2070365 كفـءكفـء6522011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/07/01 عبدالرحمن سید دمحم عبدالعال 2162807 كفـءكفـء6532011/07/14 معلم

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عبدالعظیم رمضان معوض دمحم 2144723 كفـءكفـء6542011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2002/05/01 عبدالعلیم مصطفى عبداللطیف دمحم 640861 كفـءكفـء6552009/01/28 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 عبدالمحسن عمر عبدالمحسن دمحم 2061578 كفـءكفـء6562011/03/07 معلم

الشھید جابر عبد الحفیظ 2009/03/01 عبدالمعتمد شعبان عبدالمعتمد عبداللطیف 639873 كفـءكفـء6572011/03/07 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢نزلة المشارقة  عبده شعبان دمحم حسان 638612 كفـءكفـء6582011/03/07 معلم

العواونة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عبلھ على توفیق سید 640354 كفـءكفـء6592011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 عبیر  كمال ھاشم رمضان 2169919 كفـءكفـء6602011/03/07 معلم

الشھید طیار مبروك االعدادیة بنات 2009/03/01 عبیر جالل قاسم دمحم 2091658 كفـءكفـء6612011/03/07 معلم

المرحوم عبد اللة  عبد اللطیف 2009/03/01 عبیر جمعة احمد شافعى 2255029 كفـءكفـء6622011/03/07 معلم

الشیخ حرب ع 2009/03/01 عبیر رجب عبد هللا ریاض 2068733 كفـءكفـء6632011/03/07 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 عبیر عبد المنجي ابو الخیر حسین 640481 كفـءكفـء6642011/03/07 معلم

كفر ابو شھبة 2009/03/01 عبیر عبدالتواب أحمد شامخ 638879 كفـءكفـء6652011/03/07 معلم

ریاض اطفال منھرو القدیمة 2009/03/01 عبیر دمحم سعد أحمد 2075752 كفـءكفـء6662011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 عزة حلمي عبد الحلیم دمحم 2104948 كفـءكفـء6672011/03/07 معلم

١ریاض اطفال اھناسیا بنین . ف 2009/07/01 عزة كمال شاكر تومة 2121354 كفـءكفـء6682011/07/14 معلم

شرھى 2009/03/01 عزت جمعھ محمود جنیدي 640637 كفـءكفـء6692011/03/07 معلم

ابراھیم نجیب 2009/03/01 عصام  سمیر  مكین بباوى 2057736 كفـءكفـء6702011/03/07 معلم

٢طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 عصام احمد عبد الحمید دمحم 640563 كفـءكفـء6712011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2011/03/01 عصام طھ رجب قرنى 2131128 كفـءكفـء6722011/03/07 معلم

سدمنت الجبل القدیمة 2009/03/01 عصام دمحم دمحم ابراھیم 638407 كفـءكفـء6732011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 عظیمة ناجى عبد العظیم عثمان 2068777 كفـءكفـء6742011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 عفاف عبد العظیم دمحم منصور 640476 كفـءكفـء6752011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنات 2009/03/01 عفاف مراد احمد على 638782 كفـءكفـء6762011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 عال سید على حسین 2072974 كفـءكفـء6772011/03/07 معلم

ریاض اطفال قلھا 2009/07/01 عال عبدالمنعم حسن على 2070484 كفـءكفـء6782011/07/14 معلم

الیرموك االعدادیة 2009/03/01 عالء الدین ربیع سعید عبد الرازق 2071657 كفـءكفـء6792011/03/07 معلم

العواونة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عالء جابر مصطفى حزین 640128 كفـءكفـء6802011/03/07 معلم
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جاویش االعدادیة 2009/03/01 عالء جمعھ عویس عبد الرحمن 2068527 كفـءكفـء6812011/03/07 معلم

٢منشاة االمراء  2009/03/01 عالء رجب عبد العظیم دمحم 2144523 كفـءكفـء6822011/03/07 معلم

مبانة 2009/03/01 على حسن عبد الوھاب طلب 639266 كفـءكفـء6832011/03/07 معلم

منشاة االمراء 2009/03/01 على عبد السالم على عبد المجید 638624 كفـءكفـء6842011/03/07 معلم

فصول م عبد الصمد 2009/07/01 على عبدالعزیز على عبدالعزیز 2168115 كفـءكفـء6852011/07/14 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 على ممدوح عبد هللا احمد 638653 كفـءكفـء6862011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/03/01 على نادى محمود جودة 639963 كفـءكفـء6872011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/07/01 علي رمضان علي  عید 2073928 كفـءكفـء6882011/07/14 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 علي شحاتھ حسن علي 640635 كفـءكفـء6892011/03/07 معلم

العواونة االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عماد  ربیع دمحم جابر 2063336 كفـءكفـء6902011/03/07 معلم

٢بنى ھانى  2009/03/01 عماد احمد زید عبدهللا 2074102 كفـءكفـء6912011/03/07 معلم

طما فیوم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عماد أحمد عبد الحمید دمحم 2070481 كفـءكفـء6922011/03/07 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 عماد الدین عویس عبدالحلیم منجود 639871 كفـءكفـء6932011/03/07 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2009/03/01 عماد عبدالوھاب ربیع عبدالرازق 639989 كفـءكفـء6942011/03/07 معلم

ابوالقاسم نصر االعدادیة المشتركة 2009/03/01 عماد عزت عبدالمحسن عبدالنعیم 638918 كفـءكفـء6952011/03/07 معلم

كفر ابوشھبة االعدادیة 2009/03/01 عماد فتحى دمحم دمحم 641901 كفـءكفـء6962011/03/07 معلم

الشوبك 2009/03/01 عمر سعید ابراھیم احمد 1534577 كفـءكفـء6972011/03/07 معلم
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قلة 2009/03/01 عمرو دمحم عرفات حسین 2092420 كفـءكفـء6982011/03/07 معلم

)الشھید دمحم احمد بكرى( الشیخ حرب االبتدائیة  2009/03/01 عمرو مغیب عبد الصمد عبد الحمید 638546 كفـءكفـء6992011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 عوض فرحات فھیم اسكندر 2075834 كفـءكفـء7002011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عید  سید سید عبد السمیع 2061385 كفـءكفـء7012011/03/07 معلم

منھرو القدیمة 2009/03/01 غادة ابراھیم جودة ابراھیم 2075762 كفـءكفـء7022011/03/07 معلم

٢اھناسیا الجدیدة بنات  2009/03/01 غادة احمد  عبد هللا عبد الحلیم 2074123 كفـءكفـء7032011/03/07 معلم

النویرة 2009/03/01 غادة احمدابوالخیر احمد عبد اللطیف 2087868 كفـءكفـء7042011/03/07 معلم

٣منشأة االمراء االبتدائیة  2009/03/01 غادة رمضان عبد هللا سعد 2189492 كفـءكفـء7052011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 غادة عبد المنعم قرنى عبد اللطیف 640715 كفـءكفـء7062011/03/07 معلم

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 غادة عبداللطیف عبدالقادر دمحم 2078952 كفـءكفـء7072011/03/07 معلم

اھناسیا التجریبیة لغات 2009/03/01 غادة دمحم حسین امین 2068299 كفـءكفـء7082011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 غاده توفیق عبد القادر صادق 2075796 كفـءكفـء7092011/03/07 معلم

ننا الثانویة المشتركة 2009/03/01 غاده سمیر سید جمعھ 639917 كفـءكفـء7102011/03/07 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 غاده محمود عبد هللا دمحم 639759 كفـءكفـء7112011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 فاتن على احمد موسى 1601938 كفـءكفـء7122011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 فارس معوض عبد هللا معوض 640601 كفـءكفـء7132011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 فاطمة احمد محسن سعدعجیزة 2167022 كفـءكفـء7142011/03/07 معلم
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ریاض اطفال منھرو القدیمة 2009/03/01 فاطمة بكرى ابراھیم عبد العال 2075741 كفـءكفـء7152011/03/07 معلم

جاویش القدیمة 2009/03/01 فاطمة خلف ابراھیم صادق 2125602 كفـءكفـء7162011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/07/01 فاطمة صالح كامل محمود 2387296 كفـءكفـء7172011/07/14 معلم

منھرو الجدیدة 2009/03/01 فاطمة عبد هللا عبد الجید البحیرى 638515 كفـءكفـء7182011/03/07 معلم

المرحوم سید على موسى 2009/03/01 فاطمة عبدالتواب قرنى عبداللطیف 637954 كفـءكفـء7192011/03/07 معلم

ریاض اطفال الدیر االبتدائیة 2009/03/01 فاطمة كمال عبدالحمید دمحم 2070570 كفـءكفـء7202011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 فاطمة دمحم عبدالغفار محمود 2070776 كفـءكفـء7212011/07/14 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 فاطمة مصطفى محمود عبدالحمید 680519 كفـءكفـء7222011/03/07 معلم

نزلة خلف 2009/03/01 فاطمھ حسین صالح حسین 1547073 كفـءكفـء7232011/03/01 معلم

بھنموه االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 فاطمھ كامل باھى دمحم 1546408 كفـءكفـء7242011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 فاطمھ محمود سالمھ دمحم 2133559 كفـءكفـء7252011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 فایزة عبد الرحمن سلیمان أحمد 2071517 كفـءكفـء7262011/03/07 معلم

منشاة االمراء 2009/03/01 فایزة ھاشم عبد العلیم مصطفى 638789 كفـءكفـء7272011/03/07 معلم

شرھى 2009/03/01 فتحیھ دمحم خلیل بكرى 640176 كفـءكفـء7282011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 فیفى عاطف عدلى خلیل 1547031 كفـءكفـء7292011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 قمرة دمحم محمود دمحم 2071587 كفـءكفـء7302011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 كارم رمضان عبد الخالق احمد 640553 كفـءكفـء7312011/03/07 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 كاملیا حمدى عویس عبد المقصود 640036 كفـءكفـء7322011/03/07 معلم

كوم الرمل البحرى 2009/07/01 كریمة عبود حسین عبود 2070318 كفـءكفـء7332011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 كریمة مختار كمال احمد 2074452 كفـءكفـء7342011/03/07 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 لبنى احمد على سعید 640162 كفـءكفـء7352011/03/07 معلم

كفر ابو شھبة 2009/07/01 لطیفة یحیى احمد حبیب 2075879 كفـءكفـء7362011/07/14 معلم

المرحوم سید على موسى 2009/03/01 لقاء سمیر نظیر عبد العزیز 2131468 كفـءكفـء7372011/03/07 معلم

١م االمراء  2009/07/01 لمیاء سعد بریقع عبد الجواد 2218532 كفـءكفـء7382011/07/14 معلم

سدمنت الجبل القدیمة 2009/03/01 لمیاء دمحم دمحم علي 640483 كفـءكفـء7392011/03/07 معلم

٢قاى المجمعة  2011/03/01 لمیس احمد فؤاد احمد 638704 كفـءكفـء7402011/03/07 معلم

اھناسیا بنات 2009/03/01 لورا یحى عطیھ عبد الشھید إبراھیم 2059867 كفـءكفـء7412011/03/07 معلم

٢منشاة االمراء  2009/03/01 لیلى سعد عبد الحمید جوده 641086 كفـءكفـء7422011/03/07 معلم

ریاض اطفال طمافیوم للتعلیم االساسى 2009/03/01 لیلى فرحات عبدهللا عبدالغنى 2201764 كفـءكفـء7432011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2011/03/01 لیلى میالد رمزى نجیب 638554 كفـءكفـء7442011/03/07 معلم

اھناسیا التجریبیة لغات 2009/03/01 مارى فاروق اسعد جرجس 2073811 كفـءكفـء7452011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/03/01 ماریان شفیق حلیم مسعود 1598126 كفـءكفـء7462011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 ماریانا عادل موریس حنین 2076774 كفـءكفـء7472011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 ماھى ابراھیم دمحم عبد العلیم 2071644 كفـءكفـء7482011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 مایسھ دمحم عبد الحسیب دمحم 2083923 كفـءكفـء7492011/03/07 معلم

الدیر 2009/03/01 مایكل امیر مرزوق سویحة 638446 كفـءكفـء7502011/03/07 معلم

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/03/01 مایكل جمیل فؤاد جریس 1548338 كفـءكفـء7512011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 متولى عبد العظیم طھ متولى 638479 كفـءكفـء7522011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة المعماریة بنین 2009/03/01 دمحم  عبد المنعم احمد دمحم 2073990 كفـءكفـء7532011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم ابراھیم ثابت ابراھیم 2071513 كفـءكفـء7542011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 دمحم أبو الخیر دمحم حسن 2059976 كفـءكفـء7552011/03/07 معلم

قلھا االعدایة 2009/03/01 دمحم احمد البدوى ابراھیم 640349 كفـءكفـء7562011/07/14 معلم

العواونة االبتدائیة 2009/07/01 دمحم احمد حسین دمحم 2146159 كفـءكفـء7572011/07/14 معلم

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 دمحم احمد طة محمود 638406 كفـءكفـء7582011/03/07 معلم

2009/03/01 اإلبتدایئة١اھیناسیا المشتركة  دمحم احمد عبد الستار احمد 640130 كفـءكفـء7592011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم أحمد عبد اللطیف ابراھیم 2071477 كفـءكفـء7602011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 دمحم أنور سعید احمد 2071555 كفـءكفـء7612011/03/07 معلم

فصول نزلة خلف االعدادیة 2009/03/01 دمحم بالل حسین دمحم 2079878 كفـءكفـء7622011/03/07 معلم

منشاة الیدینى 2009/03/01 دمحم جالل دمحم محمود 2093349 كفـءكفـء7632011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/07/01 دمحم حسنى سید دمحم 1627980 كفـءكفـء7642011/07/14 معلم

2009/03/01 اإلبتدایئة١اھیناسیا المشتركة  دمحم حسین شحاتھ ابراھیم 639273 كفـءكفـء7652011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ننا ع بنین 2011/03/01 دمحم حسین عبداللطیف حسب هللا 638948 كفـءكفـء7662011/03/07 معلم

فصول م عبد الصمد 2009/03/01 دمحم حمدى عبد الرحمن عبد الجواد 2068885 كفـءكفـء7672011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 دمحم حنفى محمود عبد العال 1534061 كفـءكفـء7682011/03/07 معلم

قاى االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم رابح دمحم عبد الرحمن 640562 كفـءكفـء7692011/03/07 معلم

كفر ابو شھبة 2009/03/01 دمحم راشد حسین سید 640653 كفـءكفـء7702011/03/07 معلم

صوت العرب ع م 2009/07/01 دمحم رافت جمعھ عبد العظیم 2388006 كفـءكفـء7712011/07/14 معلم

م البدینى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم ربیع عبد المحسن بركات 2071520 كفـءكفـء7722011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 دمحم ربیع عبدالتواب أحمد مطراوى 2024329 كفـءكفـء7732011/03/07 معلم

الشھید عبد الحلیم الدرباش 2009/03/01 دمحم رجب حسب هللا احمد 638636 كفـءكفـء7742011/03/07 معلم

سدمنت الجبل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم رجب صالح فرغلي 2079801 كفـءكفـء7752011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 دمحم رضوان عبد الحمید احمد 640357 كفـءكفـء7762011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم رمضان سید عبد الحفیظ 2115314 كفـءكفـء7772011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 دمحم رمضان عباس حسین 2071581 كفـءكفـء7782011/03/07 معلم

ادراسیا 2009/03/01 دمحم رمضان عبدهللا سعد 2076161 كفـءكفـء7792011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دمحم سعید حلمى سعید 2179444 كفـءكفـء7802011/03/07 معلم

الممالیك 2009/07/01 دمحم سمیر حسن احمد 2173521 كفـءكفـء7812011/07/14 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/07/01 دمحم سمیر سید عبد الجواد 2080111 كفـءكفـء7822011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشأة البدینى الجدیدة 2009/03/01 دمحم سید احمد دمحم 638547 كفـءكفـء7832011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 دمحم سید سعید عبدالفتاح 2104917 كفـءكفـء7842011/03/07 معلم

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/03/01 دمحم سید عبد هللا دمحم 638412 كفـءكفـء7852011/03/07 معلم

قاى المجمعة ا 2009/03/01 دمحم سید عویس دمحم 2075974 كفـءكفـء7862011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 دمحم سید دمحم سید 2086361 كفـءكفـء7872011/03/07 معلم

ننا ع بنین 2000/09/19 دمحم سیف احمد دمحم 642102 كفـءكفـء7882009/01/28 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 دمحم صبحي عبد العزیز احمد 2061814 كفـءكفـء7892011/03/07 معلم

٣اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 دمحم طھ حسن عثمان 1533989 كفـءكفـء7902011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة 2009/03/01 دمحم طھ صدیق محمود 638920 كفـءكفـء7912011/03/07 معلم

شرھى االعدادیة 2009/07/01 دمحم عباس سید عباس 2065800 كفـءكفـء7922011/07/14 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 دمحم عبد الحمید عبد اللطیف عبد الواحد 642118 كفـءكفـء7932011/03/07 معلم

ادراسیا 2009/07/01 دمحم عبد الخالق دمحم احمد 638627 كفـءكفـء7942011/07/14 معلم

٢النویرة االبتدائیة المشتركة  2009/03/01 دمحم عبد الخالق محمود على 638639 كفـءكفـء7952011/03/07 معلم

نزلة خلف 2009/03/01 دمحم عبد العلیم نعمان عبد العلیم 640699 كفـءكفـء7962011/03/07 معلم

شرھى 2009/03/01 دمحم عبد الفتاح یس عبد الجواد 640634 كفـءكفـء7972011/03/07 معلم

شرھى 2009/03/01 دمحم عبد الناصر ابراھیم عبد السالم 2075905 كفـءكفـء7982011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم عبد النبى على  ذو الفقار 2071466 كفـءكفـء7992011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة كساب 2009/03/01 دمحم عبدالمنعم على بكر 2073660 كفـءكفـء8002011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 دمحم عزت سید على 2071690 كفـءكفـء8012011/03/07 معلم

ابراھیم نجیب 2009/03/01 دمحم على سید دمحم 639990 كفـءكفـء8022011/03/07 معلم

)الشھید دمحم احمد بكرى( الشیخ حرب االبتدائیة  2009/03/01 دمحم عمر عبد الستار فرحات 640545 كفـءكفـء8032011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 دمحم عیاد ابراھیم البنا 640356 كفـءكفـء8042011/03/07 معلم

٢اھناسیا الجدیدة بنات  2009/03/01 دمحم فتحى أحمد عبدالستار 638594 كفـءكفـء8052011/03/07 معلم

منھرة 2009/03/01 دمحم فتحى رمضان خمیس 638414 كفـءكفـء8062011/03/07 معلم

اھناسیا بنات 2009/07/01 دمحم فوزى سید عبد الصمد 2389374 كفـءكفـء8072011/07/14 معلم

منشاة الیدینى 2009/03/01 دمحم قرنى قاسم جنیدى 638923 كفـءكفـء8082011/03/07 معلم

قاى المشتركة 2009/03/01 دمحم كمال عطیة عبد الغنى 640567 كفـءكفـء8092011/03/01 معلم

اھناسیا للتربیة الفكریة 2009/03/01 دمحم كمال دمحم دمحم 642529 كفـءكفـء8102011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم دمحم انور قرنى 640001 كفـءكفـء8112011/03/07 معلم

٢اھناسیا المشتركة  2009/03/01 دمحم دمحم ثابت إبراھیم 640659 كفـءكفـء8122011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 دمحم دمحم جابر عبد الكریم 2071391 كفـءكفـء8132011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 دمحم دمحم عبد العزیز عبد هللا 2071685 كفـءكفـء8142011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم دمحم عطوة على 638702 كفـءكفـء8152011/03/07 معلم

مبانة بنین 2009/03/01 دمحم محمود ابراھیم دمحم 638447 كفـءكفـء8162011/03/07 معلم
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منشاة االمراء 2009/03/01 دمحم محمود عباس عبد المقصود 638623 كفـءكفـء8172011/03/07 معلم

الشھید جابر عبد الحفیظ 2009/03/01 دمحم محمود دمحم عبدهللا 2064895 كفـءكفـء8182011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/07/01 دمحم مخلوف عبد العلیم صایم 2080100 كفـءكفـء8192011/07/01 معلم

٢طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 دمحم مصطفى احمد دمحم 638652 كفـءكفـء8202011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 دمحم مصطفى عبد العاطى عبد القادر 640117 كفـءكفـء8212011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 دمحم مصطفى على دمحم 1534418 كفـءكفـء8222011/03/07 معلم

بنى ھانى المشتركة 2009/03/01 دمحم مصطفى دمحم دیاب 2071712 كفـءكفـء8232011/03/07 معلم

ادراسیا االعدادیة المشتركة 2009/03/01 دمحم معوض شعبان معوض 638626 كفـءكفـء8242011/03/07 معلم

منھرو الجدیدة 2009/03/01 دمحم معوض عثمان مرسى 2075722 كفـءكفـء8252011/03/07 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 دمحم نظیر امین دمحم 638641 كفـءكفـء8262011/03/07 معلم

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/07/01 دمحم ھاشم فھمى عبد الاله 2391941 كفـءكفـء8272011/07/01 معلم

الشیخ حرب ع 2009/03/01 دمحم یحیى محمود عمار 671892 كفـءكفـء8282011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 محمود أبو الجود أحمد دمحم 640118 كفـءكفـء8292011/03/07 معلم

صوت العرب ع م 2009/07/01 محمود احمد دمحم یاسین 2292421 كفـءكفـء8302011/07/14 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 محمود جابر سید خلیفة 2081667 كفـءكفـء8312011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 محمود جنیدى ریاض فرج 2105596 كفـءكفـء8322011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/03/01 محمود حسین عباس معوض 2070656 كفـءكفـء8332011/03/07 معلم
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٢طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 محمود خمیس دمحم محفوظ 2131389 كفـءكفـء8342011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 محمود ربیع فھیم دمحم 2083506 كفـءكفـء8352011/03/07 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 محمود رجب عبدالبصیر على 2387646 كفـءكفـء8362011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 محمود رمضان مؤمن خمیس 640000 كفـءكفـء8372011/03/07 معلم

منشاة الیدینى 2009/03/01 محمود سید عبد الجواد علوانى 2075958 كفـءكفـء8382011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 محمود سید عبد السمیع دسوقى 639994 كفـءكفـء8392011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 محمود سید على عبد المقصود 640127 كفـءكفـء8402011/03/07 معلم

العالمیة 2009/03/01 محمود عبد الستار منیصر مفتاح 640549 كفـءكفـء8412011/03/01 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 محمود عبد السالم امین دمحم 639918 كفـءكفـء8422011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 محمود عبد القادر جمعھ عبد القادر 2086367 كفـءكفـء8432011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 محمود عبد هللا عواد بدوى 638558 كفـءكفـء8442011/03/07 معلم

حسین غیتة 2009/03/01 محمود عبد المنعم على حسین 642197 كفـءكفـء8452011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 محمود عبدالعاطى عبدهللا سلیمان 640175 كفـءكفـء8462011/03/07 معلم

الشھید عبد الحلیم الدرباش 2009/03/01 محمود عزت محمود سلیمان 639263 كفـءكفـء8472011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 محمود غبد هللا عبد اللطیف بھیج 2052225 كفـءكفـء8482011/03/07 معلم

مدرسة التربیة الخاصة للصم وضعاف السمع والتربیة 
الفكریة

2009/03/01 محمود دمحم عبد العزیز دمحم 2061798 كفـءكفـء8492011/03/07 معلم

كوم الرمل البحرى 2009/03/01 محمود دمحم عبدالحمید فداوى 640177 كفـءكفـء8502011/03/07 معلم
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الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 محمود مصطفى سید عبداللطیف 638703 كفـءكفـء8512011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 محمود نادى عبد الصمد سعد 1618540 كفـءكفـء8522011/03/07 معلم

قلة 2009/03/01 مدحت دمحم رجب توفیق 638706 كفـءكفـء8532011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 مدیحة ابو الخیر رمضان سید 640550 كفـءكفـء8542011/03/07 معلم

عزبة رمزى االعدادیة 2009/03/01 مدیحة فوزى محمود عمار 640617 كفـءكفـء8552011/03/07 معلم

صوت العرب ع م 2009/03/01 مرفت شحاتھ بباوى جرجس 640511 كفـءكفـء8562011/03/07 معلم

ریاض اطفال طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 مرفت دمحم احمد دمحم 2079786 كفـءكفـء8572011/03/07 معلم

نزلة المشارقة 2009/03/01 مروة احمد ابراھیم احمد 2074147 كفـءكفـء8582011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 مروة احمد على دمحم 2069063 كفـءكفـء8592011/03/07 معلم

منشأة البدینى الجدیدة 2009/03/01 مروة جمال عبد اللطیف عبد المجید 640100 كفـءكفـء8602011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 مروة حسن فتحى حسن 2075580 كفـءكفـء8612011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفرابو شھبة. ف 2009/07/01 مروة حمدى ھاشم دمحم 2387276 كفـءكفـء8622011/07/14 معلم

ریاض اطفال النویرةبنین 2009/07/01 مروة سعید طھ قرنى 2183851 كفـءكفـء8632011/07/14 معلم

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2009/03/01 مروة سمیر ھاشم عبد الصمد 2074059 كفـءكفـء8642011/03/07 معلم

ذكى فاضل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 مروة عبد العظیم على حزین 2157941 كفـءكفـء8652011/03/07 معلم

الشوبك 2009/03/01 مروة عبد العلیم جمعھ عبد العلیم 640005 كفـءكفـء8662011/03/07 معلم

ریاض اطفال قاى الجدیدة 2009/07/01 مروة على دمحم على 2377453 كفـءكفـء8672011/07/14 معلم
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الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 مروة فیصل احمد عویس 2075817 كفـءكفـء8682011/03/07 معلم

محمود ھریدي بنات 2009/03/01 مروة دمحم احمد حسن 2069036 كفـءكفـء8692011/03/07 معلم

2009/03/01 اإلبتدایئة١اھیناسیا المشتركة  مروة مصطفى دمحم اسماعیل 640084 كفـءكفـء8702011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 مروة مصطفى دمحم عبدالمجید 2165030 كفـءكفـء8712011/03/07 معلم

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 مروه حسن عبد الظاھر حسن 1598040 كفـءكفـء8722011/03/07 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/07/01 مروه رمضان تمام محمود 2144481 كفـءكفـء8732011/07/14 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 مریام كرم صلیب ناشد 2055218 كفـءكفـء8742011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 مریان عبد الملك جرجس عبد المسیح 2075866 كفـءكفـء8752011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 مریم حلیم ملك ھارون 1603527 كفـءكفـء8762011/03/07 معلم

البھسمون المشتركة 2009/03/01 مریم مجدى غبلایر یونان 680575 كفـءكفـء8772011/03/07 معلم

عزبة رمزى ریاض اطفال 2009/03/01 مریم دمحم  عبد السالم طلب 2165660 كفـءكفـء8782011/03/07 معلم

الممالیك ریاض اطفال 2009/03/01 مشیرة مختار  عبد الحمید  دمحم 2052326 كفـءكفـء8792011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/07/01 مصطفى  جنیدى ریاض  فرج 2249478 كفـءكفـء8802011/07/14 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 مصطفى احمد عبد التواب اسماعیل 640078 كفـءكفـء8812011/03/07 معلم

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 مصطفى جابر عبد الفضیل دسوقى 640119 كفـءكفـء8822011/03/07 معلم

قاى الجدیدة 2009/03/01 مصطفى حماده سید ریاض 2076017 كفـءكفـء8832011/03/07 معلم

البھسمون 2009/03/01 مصطفى سالمھ امین عبد الجواد 640485 كفـءكفـء8842011/03/07 معلم
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منشاة طاھر 2009/03/01 مصطفى شكرى حسین سید 638637 كفـءكفـء8852011/03/07 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بالبھسمون 2011/03/01 مصطفى عباس دمحم عباس 2090601 كفـءكفـء8862011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 مصطفى عبد العظیم زیدان سلیمان 640660 كفـءكفـء8872011/03/07 معلم

منھرو القدیمة 2009/03/01 مصطفى عویس عبد النبى دمحم 2057740 كفـءكفـء8882011/03/07 معلم

النویرة 2009/03/01 مصطفى فرج دمحم حامد 2087864 كفـءكفـء8892011/03/07 معلم

معصرة نعسان 2009/03/01 مصطفى ممدوح دمحم ابو صایمھ 638542 كفـءكفـء8902011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 معاذ حماد عبد القوى كعبارى 2070445 كفـءكفـء8912011/03/07 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 مالك ولیم اسحاق خلیل 2071754 كفـءكفـء8922011/03/07 معلم

كوم الرمل البحرى 2009/03/01 منال جمال على دمحم 2076200 كفـءكفـء8932011/03/07 معلم

١بنى ھانى  2009/03/01 منال سید سعودى امام 2131457 كفـءكفـء8942011/03/07 معلم

العواونة االبتدائیة 2009/03/01 منال سید عید سید 639763 كفـءكفـء8952011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 منال عبد الرحمن رضوان دمحم 2075863 كفـءكفـء8962011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفرابو شھبة. ف 2009/07/01 منال دمحم اسماعیل دمحم 2075845 كفـءكفـء8972011/07/14 معلم

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/03/01 منال دمحم جودة دمحم 638604 كفـءكفـء8982011/03/07 معلم

م طاھر ع م 2009/07/01 منال یوسف عبدالمجید على 2090283 كفـءكفـء8992011/07/01 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 منصور سید خلیفھ على 639098 كفـءكفـء9002011/03/07 معلم

٣ریاض اطفال اھناسیا االبتدائیة .ف 2009/03/01 منى ابراھیم عبد المالك ابراھیم 2061497 كفـءكفـء9012011/03/07 معلم
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اھناسیا الثانویة بنات 2009/03/01 منى جابر دمحم الروبى 639268 كفـءكفـء9022011/03/07 معلم

جاویش القدیمة 2009/07/01 منى جبر محمود طنطاوى 2071482 كفـءكفـء9032011/07/14 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 منى جالل قرنى رزق 2127045 كفـءكفـء9042011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنات 2009/07/01 منى حسنى امام جودة 2060185 كفـءكفـء9052011/07/01 معلم

المعصرة المشتركة 2009/03/01 منى رمضان احمد على 2073671 كفـءكفـء9062011/03/01 معلم

جاویش االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 منى رمضان كامل جبر 2071507 كفـءكفـء9072011/03/07 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة 2009/03/01 منى عوض هللا على محمود 2074082 كفـءكفـء9082011/03/07 معلم

نزلة المشارقة 2009/03/01 منى غزال ابوھشیمة عبدالصمد 2079034 كفـءكفـء9092011/03/07 معلم

البھسمون المشتركة 2009/03/01 منى غطاس معوض غطاس 639920 كفـءكفـء9102011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 منى فتحى جمعة شیبة 2079186 كفـءكفـء9112011/03/07 معلم

الموقف العربى بنین 2009/07/01 منى لطفى سید دمحم 638722 كفـءكفـء9122011/07/14 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 منى مجدى عبد الفتاح حسین 2061756 كفـءكفـء9132011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال اھناسیا الجدیدة بنات  2009/07/01 منى محفوظ رجب دمحم 2078127 كفـءكفـء9142011/07/14 معلم

طمافیوم االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/07/01 منى دمحم جوده شاكر 638662 كفـءكفـء9152011/07/14 معلم

سدمنت الجبل القدیمة 2009/03/01 منى دمحم رضى احمد 1585011 كفـءكفـء9162011/03/07 معلم

أھناسیا الثانویة الفنیة بنات 2009/03/01 منى دمحم زكى على 2071521 كفـءكفـء9172011/03/07 معلم

منشأة البدینى الجدیدة 2009/03/01 منى دمحم محمود دمحم 680605 كفـءكفـء9182011/03/07 معلم
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ریاض اطفال میانة الحدیثة االبتدائیة 2009/03/01 منى محمود احمد دمحم 2060071 كفـءكفـء9192011/03/07 معلم

قلھا 2009/03/01 منى محمود حمدى السید 639874 كفـءكفـء9202011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال قلھا االبتدائیة  2009/07/01 مني جابر طلب احمد 2218520 كفـءكفـء9212011/07/14 معلم

ریاض اطفال النویرة بنات.ف 2009/03/01 مني رمضان تمام محمود 2074213 كفـءكفـء9222011/03/07 معلم

ریاض اطفال قاى الجدیدة 2009/03/01 مھا عبدالنبى جودة عبدالتواب 2079208 كفـءكفـء9232011/03/07 معلم

عزبةرمزى االبتدائیة 2009/03/01 مھا دمحم عبدالظاھر حسن 640165 كفـءكفـء9242011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 مھا دمحم عبدالفتاح بلتاجى 2087035 كفـءكفـء9252011/03/07 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 مھا دمحم محمود جابر 2070744 كفـءكفـء9262011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید امین عمار. ف 2009/03/01 مھجة عبد الحكم دسوقى تمام 2076772 كفـءكفـء9272011/03/07 معلم

اھناسیا للتربیة الفكریة 2009/03/01 مى احمد عبدهللا عبدالفتاح 2078992 كفـءكفـء9282011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 مى عبدالحلیم عبدالعزیز حسین 2049637 كفـءكفـء9292011/03/07 معلم

منھرة 2009/03/01 مى عبدالنبى عبدالسمیع عبده 2071842 كفـءكفـء9302011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیھ الجدیده 2009/03/01 مى على دمحم سید احمد 638880 كفـءكفـء9312011/03/07 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 مى مصطفى احمد عبد هللا 2069049 كفـءكفـء9322011/03/07 معلم

البھسمون الجدیدة 2009/07/01 میرفت عرفات حسین حافظ 2390944 كفـءكفـء9332011/07/14 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 میشیل  سعد  عیاد سلیمان 2061473 كفـءكفـء9342011/03/07 معلم

ابراھیم نجیب 2009/03/01 مینا ھنرى اسكندر عبد الملك 1531690 كفـءكفـء9352011/03/07 معلم
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نزلة المشارقة 2009/03/01 نادیة  صالح عبد ربھ  على 2075681 كفـءكفـء9362011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نادیة حسن شعبان تونى 638525 كفـءكفـء9372011/03/07 معلم

ریاض اطفال قاى. ف 2011/03/01 نادیة كردى دمحم كردى 2111920 كفـءكفـء9382011/03/07 معلم

ننا ع بنین 2009/03/01 نادیھ دمحم نور عالم 639757 كفـءكفـء9392011/03/07 معلم

منشاة االمراء 2009/03/01 ناریمان عامر سلیمان دمحم 640497 كفـءكفـء9402011/03/07 معلم

مدرسة بازید االبتدائیة 2009/03/01 ناصف جاد لبس سلطان 642539 كفـءكفـء9412011/03/07 معلم

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ناھد رمضان عطایا فاضل 2071909 كفـءكفـء9422011/03/07 معلم

زكى فاضل 2009/07/01 ناھد سلیمان عبدالعزیز سلیمان 2394767 كفـءكفـء9432011/07/14 معلم

ننا المشتركة 2009/03/01 ناھد سمیر دمحم دمحم 2061234 كفـءكفـء9442011/03/07 معلم

النویرة 2009/03/01 ناھد عبدالستار حامد سید 2068357 كفـءكفـء9452011/03/07 معلم

الشوبك 2009/03/01 نبیل قندیل دمحم جمعھ 640166 كفـءكفـء9462011/03/07 معلم

ریاض اطفال اسماء بنت ابى بكر 2009/03/01 نجاح إبراھیم أحمد دمحم 2061277 كفـءكفـء9472011/03/07 معلم

قلة 2009/03/01 نجاح جمعھ احمد عبد العظیم 639326 كفـءكفـء9482011/03/07 معلم

الشھید امین عمار بالمسید 2009/03/01 نجاح دمحم عبد العزیز عید 2088080 كفـءكفـء9492011/03/07 معلم

منیل ھانى االبتدائیة 2009/03/01 نجالء  فریز عبدالمنعم عباس 2126463 كفـءكفـء9502011/03/07 معلم

منیل ھانى االبتدائیة 2009/03/01 نجالء رمضان ولى دمحم 640009 كفـءكفـء9512011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھناسیا االبتدائیة 2009/03/01 نجالء عبد السالم عبد اللطیف بھیج 2079884 كفـءكفـء9522011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4231 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العالمیة 2009/07/01 نجالء عبد هللا سعید عبد هللا 642410 كفـءكفـء9532011/07/14 معلم

ریاض اطفال النویرة بنات.ف 2009/03/01 نجالء غانم عبد الحمید عبد الغني 2074349 كفـءكفـء9542011/03/07 معلم

ریاض اطفال كوم الرمل 2009/03/01 نجالء فتحى احمد احمد 2074378 كفـءكفـء9552011/03/07 معلم

البھسمون الجدیدة 2009/07/01 نجالء محمود حسین عبدهللا 2075552 كفـءكفـء9562011/07/14 معلم

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/03/01 نجالء مسعود عبد الفتاح مسعود 639976 كفـءكفـء9572011/03/07 معلم

م البدینى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نجم الدین دمحم سلیمان معوض 2061426 كفـءكفـء9582011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال نزلة المشارقة  2009/07/01 نجوى ابراھیم دمحم ابراھیم 2260800 كفـءكفـء9592011/07/14 معلم

اھناسیا الریفیة 2009/03/01 نجوى محمود على امین 638717 كفـءكفـء9602011/03/07 معلم

المرحوم دمحم انور یاسین االبتدائیة 2009/03/01 ندا صالح احمد احمد 2086270 كفـءكفـء9612011/03/07 معلم

ریاض اطفال سدمنت الجبل الجدیدة. ف 2009/07/01 نسرین عدلى نجیب وھبھ 2121360 كفـءكفـء9622011/07/17 معلم

ریاض اطفال اھناسیا االبتدائیة 2009/03/01 نسمة  بشرى صالح سعد 2253519 كفـءكفـء9632011/03/07 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/03/01 نسمة  دمحم دمحم عبد الجواد 2055168 كفـءكفـء9642011/03/07 معلم

ریاض اطفال میانة الحدیثة االبتدائیة 2009/03/01 نسمة جابر عبدالستار دمحم 2071350 كفـءكفـء9652011/03/07 معلم

میانة االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 نسمة سعد على مرسى 2071855 كفـءكفـء9662011/03/07 معلم

منھرو القدیمة 2009/07/01 نسمة سید دمحم بدر 2068406 كفـءكفـء9672011/07/01 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 نسمھ جمال عبد الناصر محمود عویس 2135416 كفـءكفـء9682011/03/07 معلم

الشوبك 2009/03/01 نشوة عبد الحمید حسین دمحم 2059688 كفـءكفـء9692011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

المسید االبیض االعدادیة المشتركة 2009/03/01 نشوة دمحم طھ دمحم 2071439 كفـءكفـء9702011/03/07 معلم

ریاض اطفال اھناسیا االبتدائیة 2009/07/01 نشوى دمحم سید سعد 2173967 كفـءكفـء9712011/07/14 معلم

العواونة االبتدائیة 2009/03/01 نشوى دمحم دمحم ابراھیم 640711 كفـءكفـء9722011/03/07 معلم

ریاض اطفال الحاج عبد العظیم على. ف 2009/03/01 نفیسة سید أمین فولي 2070549 كفـءكفـء9732011/03/07 معلم

م طاھر ع م 2009/03/01 نفین سعد عزیز سعد 639982 كفـءكفـء9742011/03/07 معلم

٤اھناسیا االبتدائیة  2009/03/01 نھا فتحى سعد سالم 640012 كفـءكفـء9752011/03/07 معلم

منشأة البدینى الجدیدة 2009/03/01 نھاد كمال عبد المعز ابراھیم 2071566 كفـءكفـء9762011/03/07 معلم

جاویش االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 نھى یادم عبدالقوى یادم 2384424 كفـءكفـء9772011/07/14 معلم

منشأة البدینى الجدیدة 2009/03/01 نوال مصطفى عبد العاطى عبد الرحمن 640493 كفـءكفـء9782011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 نورا سید دمحم عبد اللطیف 640478 كفـءكفـء9792011/03/07 معلم

المرحوم سید على موسى 2009/03/01 نورا دمحم فاروق عبد المنعم 2083334 كفـءكفـء9802011/03/07 معلم

منھرو القدیمة 2009/03/01 نوره امام عویس عبد القوى 640491 كفـءكفـء9812011/03/07 معلم

منھرو القدیمة 2009/07/01 نوسھ دمحم مصطفى خلیل 640495 كفـءكفـء9822011/07/14 معلم

بنى ھانى الجدیدة 2009/03/01 ھاجر دمحم دمحم عید 2193400 كفـءكفـء9832011/03/07 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 ھاشم عطیھ عید ھاشم 638552 كفـءكفـء9842011/03/07 معلم

2009/03/01 االبتدائیة٢قلھا  ھالة دمحم حسن حسین 2074455 كفـءكفـء9852011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھالھ ھاشم عبد الشفیع عبد الرحمن 638516 كفـءكفـء9862011/03/07 معلم
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األعلي

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 ھالھ یحیى توفیق حسن 639919 كفـءكفـء9872011/03/07 معلم

الممالیك 2009/03/01 ھانم سید حسن احمد 2087911 كفـءكفـء9882011/03/07 معلم

صوت العرب ع م 2009/03/01 ھانى أحمد حامد بدوى 640508 كفـءكفـء9892011/03/01 معلم

مدرسة بازید االبتدائیة 2009/03/01 ھانى سالمة رمزى دمحم 2071543 كفـءكفـء9902011/03/07 معلم

ذكى فاضل االعدادیة المشتركة 2009/03/01 ھانى سالمھ بدوى السید 639745 كفـءكفـء9912011/03/07 معلم

االنصارى االبتدائیة 2009/03/01 ھانى عبد الونیس كامل على 640133 كفـءكفـء9922011/03/07 معلم

منشاة عبد الصمد 2009/03/01 ھانى كرم أیوب عیاد 640649 كفـءكفـء9932011/03/07 معلم

٢اھناسیا المشتركة  2009/03/01 ھانى مصطفى بغیض على 638529 كفـءكفـء9942011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2009/03/01 ھایدى امیل نجیب حنا 641080 كفـءكفـء9952011/03/07 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 ھبة سلیم عبدالتواب عبدالسند 2064971 كفـءكفـء9962011/03/07 معلم

جاویش القدیمة 2009/03/01 ھبة سید روبى معوض 2128128 كفـءكفـء9972011/03/07 معلم

الدیر 2009/07/01 ھبة عبدالحمید دمحم عبدالحمید 2357082 كفـءكفـء9982011/07/14 معلم

ریاض اطفال النویرة بنات.ف 2009/03/01 ھبة عبدالعال خالد عبداللطیف 2079278 كفـءكفـء9992011/03/07 معلم

ریاض اطفال قاى المشتركة 2009/03/01 ھبھ جابر عطیة دمحم 2123863 كفـءكفـء10002011/03/07 معلم

فصول م عبد الصمد 2009/03/01 ھبھ حلمى رزق فرج 2071863 كفـءكفـء10012011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/07/01 ھبھ حمزة سید حمزة 2082611 كفـءكفـء10022011/07/14 معلم

م. منیل غیضان ع  2009/03/01 ھبھ رجب عثمان حمد 1601617 كفـءكفـء10032011/03/07 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
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٢ریاض اطفال قلھا االبتدائیة  2009/07/01 ھبھ دمحم عبد الحمید دمحم 2126983 كفـءكفـء10042011/07/14 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 ھبھ مصطفى سالمھ محمود 640714 كفـءكفـء10052011/03/07 معلم

ریاض اطفال التجریبیة باھناسیا. ف 2009/07/01 ھبھ نبیل دمحم دمحم 2074433 كفـءكفـء10062011/07/14 معلم

ریاض اطفال الحاج عبد العظیم على. ف 2009/07/01 ھبھ ھاشم فھمى عبد الاله 2065180 كفـءكفـء10072011/07/14 معلم

اھناسیا الریفیة 2009/03/01 ھبھ یونس عبد الرازق احمد 2070470 كفـءكفـء10082011/03/07 معلم

اھناسیا بنات 2009/03/01 ھدى ابراھیم جودة ابراھیم 2071709 كفـءكفـء10092011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 ھدى رمضان عبد هللا حسین 2068379 كفـءكفـء10102011/03/07 معلم

اھناسیا التجریبیة لغات 2009/03/01 ھدى عبد العظیم دمحم احمد 2071741 كفـءكفـء10112011/03/07 معلم

٢قاى المجمعة  2009/03/01 ھدى عثمان على عثمان 638666 كفـءكفـء10122011/03/07 معلم

١اھناسیا الجدیدة 2009/03/01 ھدى مفتاح دمحم حسن 640351 كفـءكفـء10132011/03/07 معلم

صوت العرب ع م 2009/03/01 ھدي عبد العظیم سید عمر 2104943 كفـءكفـء10142011/03/07 معلم

ریاض اطفال منیل ھانى. ف 2009/03/01 ھدي دمحم ابراھیم توفیق 2097248 كفـءكفـء10152011/03/07 معلم

ریاض اطفال ننا المجمعة. ف 2009/07/01 ھمت دمحم ابوحامد على 2396471 كفـءكفـء10162011/07/14 معلم

أھناسیا الثانویة المعماریة بنین 2009/03/01 ھمت مصطفى عبد هللا دمحم 2071418 كفـءكفـء10172011/03/07 معلم

ریاض اطفال النویرةبنین 2009/03/01 ھناء ابراھیم امین دمحم 2076783 كفـءكفـء10182011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 ھناء خضر عبد هللا احمد 638633 كفـءكفـء10192011/03/07 معلم

نزلة خلف 2009/03/01 ھناء رمضان دمحم سعید 2125123 كفـءكفـء10202011/03/07 معلم
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اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 ھناء عبدالسالم فتحى دمحم 2065880 كفـءكفـء10212011/03/07 معلم

اھناسیا المشتركة 2009/03/01 ھناء على احمد فرغلى 2073695 كفـءكفـء10222011/03/01 معلم

اھناسیا الثانویة بنات 2009/03/01 ھناء لطفى عیاد حسب هللا 2063354 كفـءكفـء10232011/03/07 معلم

ریاض اطفال الدیر االبتدائیة 2009/03/01 ھناء یوسف عبدالجید خلیفة 2087014 كفـءكفـء10242011/03/07 معلم

منیل غیضان 2009/03/01 ھنادى ربیع مھدى شاكر 639264 كفـءكفـء10252011/03/07 معلم

اھناسیا ع بنین 2009/03/01 ھند احمد قرنى دمحم 638524 كفـءكفـء10262011/03/07 معلم

قلة 2009/03/01 ھند حامد عبد الرحمن حسن 2075725 كفـءكفـء10272011/03/07 معلم

محمود ھریدي بنات 2009/03/01 ھند سعید توفیق حمیدة 2071384 كفـءكفـء10282011/03/07 معلم

العواونة االعدادیة المشتركة 2009/07/01 ھند عبد هللا موسى عبد الجید 2284441 كفـءكفـء10292011/07/14 معلم

النویره ریاض اطفال 2009/03/01 ھند عبدالوھاب صادق دمحم 2083498 كفـءكفـء10302011/03/07 معلم

قلة 2009/07/01 ھند عزمى عبد الحمید عبد الجواد 2075978 كفـءكفـء10312011/07/14 معلم

2009/03/01 اإلبتدایئة١اھیناسیا المشتركة  ھند على ابوحامد بھنساوى 2068336 كفـءكفـء10322011/03/07 معلم

زكى فاضل 2009/03/01 ھند معبد حفنى جمعھ 1603262 كفـءكفـء10332011/03/07 معلم

النویره ریاض اطفال 2009/03/01 ھند ممدوح بكرى الكردى دمحم 2079987 كفـءكفـء10342011/03/07 معلم

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 ھویدا إمام حجاج مرتاح 640642 كفـءكفـء10352011/03/07 معلم

محمود ھریدي بنات 2009/07/01 ھویدا حمد حامد السید 2132606 كفـءكفـء10362011/07/14 معلم

أھناسیا الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 ھویدا سید امین فولى 2073706 كفـءكفـء10372011/07/14 معلم
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اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/07/01 ھویدا عبد العظیم على عبد السالم 640645 كفـءكفـء10382011/07/14 معلم

النویرة بنین 2009/03/01 ھویدا عبدالتواب  احمد حسن 2100243 كفـءكفـء10392011/02/14 معلم

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/03/01 ھویدا عمرو محمود مرسى 1547929 كفـءكفـء10402011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال جاویش الجدیدة  2009/07/01 ھیام احمد شحاتھ عبد الطیف 2123828 كفـءكفـء10412011/07/14 معلم

جاویش االعدادیة الجدیدة 2009/03/01 ھیام سعد دمحم صادق 2143810 كفـءكفـء10422011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال جاویش الجدیدة  2009/07/01 ھیام عبد هللا  محمود  عبدهللا 2071462 كفـءكفـء10432011/07/14 معلم

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 ھیام عبدالرحمن سید عبدالقوى 638904 كفـءكفـء10442011/03/07 معلم

شرھى 2009/03/01 ھیام عطیھ خالد مرزوق 640648 كفـءكفـء10452011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 ھیثم محمود على سعد 640582 كفـءكفـء10462011/03/07 معلم

الیرموك االعدادیة 2009/03/01 وائل  تسم حسن احمد 2071682 كفـءكفـء10472011/03/07 معلم

١منشاة االمراء 2009/03/01 وائل جمال سعید عبد المتعال 640584 كفـءكفـء10482011/03/07 معلم

منشاة كساب 2009/03/01 وائل دمحم أحمد دمحم 2061612 كفـءكفـء10492011/03/07 معلم

الشروق االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 وجدى لبیب حنا رزق 2086241 كفـءكفـء10502011/03/07 معلم

اھناسیا الثانویة بنین 2009/03/01 وسیم عبد العظیم عبد السالم قطب 2057579 كفـءكفـء10512011/03/07 معلم

اھناسیا الریفیة 2009/03/01 وفاء شعبان عبد السمیع احمد 640499 كفـءكفـء10522011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال قلھا االبتدائیة  2009/03/01 وفاء عید ابو حامد على 2075748 كفـءكفـء10532011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 والء حنفى عبد الصمد صالح 2080030 كفـءكفـء10542011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م البدینى االعدادیة المشتركة 2009/03/01 والء سید دمحم عبد الجواد 2071502 كفـءكفـء10552011/03/07 معلم

العالمیة 2009/03/01 والء عبدالمنعم توفیق سعید 2078980 كفـءكفـء10562011/03/07 معلم

٢اھناسیا المشتركة  2009/03/01 والء كمال بكرى سلیمان 2078199 كفـءكفـء10572011/03/07 معلم

تمام كساب االبتدائیة 2009/03/01 والء دمحم دمحم معوض 640090 كفـءكفـء10582011/03/07 معلم

منھرو االعدادیة المشتركة 2009/03/01 والء دمحم مصطفي خلیل 2079839 كفـءكفـء10592011/03/07 معلم

طما فیوم االعدادیة المشتركة 2009/03/01 والء محمود ھاشم محمود 639734 كفـءكفـء10602011/03/07 معلم

قاى المجمعة ا 2009/03/01 ولید حسبو زكى أحمد 2075957 كفـءكفـء10612011/03/07 معلم

١اھنا سیا بنین  2009/03/01 ولید عبد الفتاح محمود اسماعیل 2070612 كفـءكفـء10622011/03/07 معلم

الحاج عبد العظیم على مبروك 2009/03/01 یاسر احمد دمحم علوانى 2057739 كفـءكفـء10632011/03/07 معلم

٢طما فیوم الجدیدة 2009/03/01 یاسر أحمد ھالل تمام 2078244 كفـءكفـء10642011/03/07 معلم

صوت العرب ع م 2009/03/01 یاسر جابر دمحم حسان 2082473 كفـءكفـء10652011/03/07 معلم

٢اھناسیا بنین  2009/03/01 یاسر شعبان حسین شریف 2070386 كفـءكفـء10662011/03/07 معلم

الشھید جابر عبد الحفیظ 2009/03/01 یاسر صالح جابر أحمد 2081655 كفـءكفـء10672011/03/07 معلم

بھنموه االعدادیة م 2009/03/01 یاسر قرنى دمحم عبد الجواد 638527 كفـءكفـء10682011/03/07 معلم

اھناسیا التجاریة المشتركة 2009/03/01 یاسین رجب منصور یاسین 638922 كفـءكفـء10692011/03/07 معلم

ریاض اطفال میانة بنین. ف 2009/03/01 یسرا جابر معبد  بردیسى 2181628 كفـءكفـء10702011/03/07 معلم

البھسمون المشتركة 2009/07/01 یسرى اسماعیل جاد الرب  عبد العلیم 2079867 كفـءكفـء10712011/07/14 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اھناسیابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشوبك 2009/03/01 یسرى مصطفى احمد حسن 640003 كفـءكفـء10722011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 الفنت بنین اریني رضا توفیق اسحق 2185430 كفـءكفـء12011/03/07 أمین مكتبة

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/07/01 اماني دمحم عبد الحمید علي 2188794 كفـءكفـء22011/07/14 أمین مكتبة

الفنت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 امیرة دمحم سیف الدین احمد دمحم 2196956 كفـءكفـء32011/07/14 أمین مكتبة

عبد الستار دمحم حسین البكوات ع بالبكوات 2011/03/01 امیرة ھالل توفیق عبده 2191246 كفـءكفـء42011/02/14 أمین مكتبة

الفشن الجدیدة 2011/03/01 امیمة رمضان عبد اللطیف عبد الفتاح 2191401 كفـءكفـء52011/03/07 أمین مكتبة

الفنت الثانویة المشتركة 2011/03/01 ایمان عبد الحمید كامل احمد 2255014 كفـءكفـء62011/03/07 أمین مكتبة

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 تامر  دمحم  فرج  كامل 2056949 كفـءكفـء72011/03/07 أمین مكتبة

٢دمحم فاضل االبتدائیة  2011/07/01 حسین عبد المحسن عبد العظیم حسین 2394592 كفـءكفـء82011/07/14 أمین مكتبة

١تلت  2011/07/01 رباب أحمد عمر أحمد 2369253 كفـءكفـء92011/07/14 أمین مكتبة

٢ابسوج االبتدائیة  2011/07/01 رحاب مختار عتریس عبودى 2261601 كفـءكفـء102011/07/14 أمین مكتبة

الفنت الشرقیة سكة حدید 2011/07/01 رشا دمحم عبد الشافي خلیفة 2193765 كفـءكفـء112011/07/14 أمین مكتبة

دمحم على حسین االعدادیة بالجفادون 2011/07/01 رمضان عوض محمود اسماعیل 2116581 كفـءكفـء122011/07/14 أمین مكتبة

بنى صالح 2011/07/01 شیماء حسني طھ احمد 2372408 كفـءكفـء132011/07/14 أمین مكتبة

١صفط العرفا  2011/07/01 طھ سید على عثمان 2063633 كفـءكفـء142011/07/14 أمین مكتبة

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عزة ابراھیم علي ابراھیم 2191162 كفـءكفـء152011/03/07 أمین مكتبة

كفر منسابة االعدادیة  (الشھید عالء حمزه على امام
)سابقا

2011/03/01 فاطمھ ابراھیم احمد ابراھیم 2188544 كفـءكفـء162011/03/07 أمین مكتبة

كترینا االبتدائیة 2011/07/01 دمحم جمال دمحم حسب النبى 2301925 كفـءكفـء172011/07/14 أمین مكتبة

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢شنرا االبتدائیة  2011/07/01 مرفت عباس یوسف جابر 2086256 كفـءكفـء182011/07/14 أمین مكتبة

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 مھا مكرم حنا عبد المسیح 2369245 كفـءكفـء192011/07/14 أمین مكتبة

الفنت االعدادیة الجدیدة كیر 2011/03/01 ھیام سمیر دمحم محمود 2194883 كفـءكفـء202011/03/07 أمین مكتبة

السالم بنین 2011/07/01 دعاء مھني  احمد عبد الجواد 2300342 كفـءكفـء212011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم دمحم مصطفى عبد العظیم 2397605 كفـءكفـء222011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

عصام سالم الثانویة بنات 2011/07/01 محمود محروس احمد عبد العظیم 2304462 كفـءكفـء232011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الفشن الجدیدة 2011/07/01 نادیة مختار كامل توفیق 2302762 كفـءكفـء242011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

النھضة بنات بالفشن 2011/07/01 ھبھ هللا محمود كامل خلف 2302758 كفـءكفـء252011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

طال االعدادیة 2011/03/01 اماني معوض احمد علي 2256536 كفـءكفـء262011/03/07 أخصائى نفسى

النھضة بنات بالفشن 2011/03/01 امیرة حسن عباس ابراھیم 2185331 كفـءكفـء272011/03/07 أخصائى نفسى

عثمان بن عفان 2011/07/01 ایات مصطفى حسن ابراھیم 2297699 كفـءكفـء282011/07/14 أخصائى نفسى

) سابقا١شنرا (الشھید احمد عز الدین االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم حماد جودة 2254718 كفـءكفـء292011/03/07 أخصائى نفسى

الفشن الریفیة 2011/07/01 ایمان مختار محمود دمحم 2394549 كفـءكفـء302011/07/14 أخصائى نفسى

ام االبطال االعدادیة بنات 2011/07/01 رشا حنفى محمود  عبد العزیز 2340948 كفـءكفـء312011/07/14 أخصائى نفسى

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 شیرین رضا حلمي یعقوب 657782 كفـءكفـء322011/03/07 أخصائى نفسى

النزھة بالفشن 2011/07/01 صفاء سید قناوي ابو العال 2366211 كفـءكفـء332011/07/14 أخصائى نفسى

النھضة بنات بالفشن 2011/07/01 ماریان نادى شوقى جندى 2157403 كفـءكفـء342011/07/14 أخصائى نفسى

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مجده عجیب خلیل مرقص 2296537 كفـءكفـء352011/07/14 أخصائى نفسى

١ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 مروة دمحم مراد عبد السمیع 658809 كفـءكفـء362011/03/07 أخصائى نفسى

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ھبة شعبا ن علي حسن 2083496 كفـءكفـء372011/03/07 أخصائى نفسى

النزھة بالفشن 2011/03/01 وفاء احمد احمد ابراھیم 2185360 كفـءكفـء382011/03/07 أخصائى نفسى

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/07/01 احمد فؤاد دمحم عبد اللطیف 2296067 كفـءكفـء392011/07/14 أخصائى اجتماعى

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا احمد دمحم دمحم معوض 2185492 كفـءكفـء402011/03/07 أخصائى اجتماعى

صفط الخرسا 2011/07/01 اسماء احمد عزیز عبد هللا 2404950 كفـءكفـء412011/03/07 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 اسماء دمحم بكري مرسي 2250819 كفـءكفـء422011/07/14 أخصائى اجتماعى

عزبة سالم البحیرى 2011/07/01 اشرف اسماعیل مصطفى سالم 2204793 كفـءكفـء432011/07/14 أخصائى اجتماعى

)الشقر سابقا ( الشھید أحمد دمحم عبد العظیم  2011/07/01 امال ثروت خلیل مجلى 2301238 كفـءكفـء442011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفشن االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 امانى دمحم قناوى عطیة 2189046 كفـءكفـء452011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال دلھانس االبتدائیة . ف 2011/07/01 امنة سید  شافعي حسان 2393244 كفـءكفـء462011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عزبة البنك االبتدائیة.ف 2011/07/01 امیرة دمحم علیوة دمحم 2188744 كفـءكفـء472011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفشن  االعدادیة بنات 2011/07/01 امیمة محمود حسن محمود 2185305 كفـءكفـء482011/07/14 أخصائى اجتماعى

زرابى الحیبة 2011/07/01 انتصار احمد سعد دمحم 2192682 كفـءكفـء492011/07/14 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب 2011/07/01 ایرینى صبحى یعقوب عبد السید 658818 كفـءكفـء502011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفنت الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ایمان حسن عبد الرحیم ابراھیم 2088609 كفـءكفـء512011/03/07 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------
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نزلة اقفھص 2011/07/01 ایمان سید فایز مھدي 2189475 كفـءكفـء522011/07/14 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 ایمان دمحم احمد عثمان 2366889 كفـءكفـء532011/07/14 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشعراوى االبتدائیة بالفنت 2011/03/01 ایمن دمحم رمضان عبد العظیم 2204798 كفـءكفـء542011/03/07 أخصائى اجتماعى

اقفھص المشتركة 2011/03/01 ایناس دمحم خلیفھ اسماعیل 2088775 كفـءكفـء552011/03/07 أخصائى اجتماعى

الكنیسة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 بدوى جمعة بدوى عبد السالم 2172907 كفـءكفـء562011/03/07 أخصائى اجتماعى

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 تھاني عبد العظیم دمحم عمر 659064 كفـءكفـء572011/03/07 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشعراوى االبتدائیة بالفنت 2011/03/01 جاكلین حنا عطاm حنا 2189742 كفـءكفـء582011/03/07 أخصائى اجتماعى

النھضة بنات بالفشن 2011/07/01 جیھان عاكف عبد المعطي دمحم سالمة 2060312 كفـءكفـء592011/07/14 أخصائى اجتماعى

دیر الحدید االبتدائیة 2011/03/01 حسین احمد عبد الحافظ دمحم 2088591 كفـءكفـء602011/02/14 أخصائى اجتماعى

الفشن االعدادیة بنین 2008/10/01 حسین محروس دمحم ھاشم 2193739 كفـءكفـء612011/07/14 أخصائى اجتماعى

) سابقا١الجفادون(الشھید عید دمحم فتحى  2011/07/01 حمدى دمحم حسن مرزبان 2303386 كفـءكفـء622011/07/14 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الفشن الثانویة للبنین خالد حسن دمحم عبد العظیم 655701 كفـءكفـء632011/07/14 أخصائى اجتماعى

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 خالد فتحى حسین محجوب 2204374 كفـءكفـء642011/07/14 أخصائى اجتماعى

النزھة بالفشن 2011/03/01 دعاء دمحم ذكى دمحم 2190262 كفـءكفـء652011/03/07 أخصائى اجتماعى

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/07/01 ربیع صالح عبد هللا احمد 2194975 كفـءكفـء662011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفشن االعدادیة بنین 2011/07/01 رشا دمحم دمحم سلیمان 2169646 كفـءكفـء672011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الفنت بنات.ف 2011/03/01 رشا ولیم میخائیل جاد هللا 2172849 كفـءكفـء682011/03/07 أخصائى اجتماعى
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القضابى ریاض اطفال 2011/07/01 ریھام احمد ناجح فؤاد ریاض 2204785 كفـءكفـء692011/07/14 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب 2011/07/01 سحر فوزي ربیع بیومي 657821 كفـءكفـء702011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفشن االعدادیة بنین 2011/07/01 سعاد شكرى حبیب مترى 2087922 كفـءكفـء712011/07/14 أخصائى اجتماعى

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سعدیة على عبد المھدى عبد الوھاب 658683 كفـءكفـء722011/03/07 أخصائى اجتماعى

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/07/01 سعودى حسین دمحم عیسوى 2084936 كفـءكفـء732011/07/14 أخصائى اجتماعى

عزبة بشرى الغربیة االعدادیة 2011/07/01 سعید عبدهللا عبد العظیم عبدهللا 2191135 كفـءكفـء742011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشراھنة االبتدائیة 2011/07/01 سناء عویس تمام موسى 2192928 كفـءكفـء752011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢الجفادون  2011/03/01 سناء كمال عبد الفضیل بركات 2069343 كفـءكفـء762011/03/07 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة بأقفھص 2011/07/01 شمس نبیة ابراھیم على 2086276 كفـءكفـء772011/07/14 أخصائى اجتماعى

السالم بنین 2011/07/01 شیماء حسین ابراھیم عطیة 2204324 كفـءكفـء782011/07/14 أخصائى اجتماعى

عزبة تلت االبتدائیة 2011/03/01 صفاء دمحم دمحم عبدالمتعال 658871 كفـءكفـء792011/03/07 أخصائى اجتماعى

)كیر (بنى منین الجدیدة بنات  2011/07/01 صال ح دمحم احمد دمحم 2091191 كفـءكفـء802011/07/14 أخصائى اجتماعى

١اقفھص  2011/07/01 عبادة سید عبد العظیم عبد الھادى 655702 كفـءكفـء812011/07/14 أخصائى اجتماعى

صفط العرفا االعدادیة 2011/07/01 عبد الجواد احمد عبد الجواد احمد 2168390 كفـءكفـء822011/07/14 أخصائى اجتماعى

البكوات االبتدائیة 2011/07/01 عبد الحمید دمحم خلف عبد الحمید 2090378 كفـءكفـء832011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفشن  االعدادیة بنات 2011/07/01 عزة حفنى احمد دمحم 657343 كفـءكفـء842011/07/14 أخصائى اجتماعى

) سابقا١شنرا (الشھید احمد عز الدین االبتدائیة 2011/07/01 على راضى راضى دمحم 2087867 كفـءكفـء852011/07/14 أخصائى اجتماعى
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٢تلت المجمعة  2011/07/01 على صادق احمد حسین 2088098 كفـءكفـء862011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢شنرا االبتدائیة  2011/07/01 عماد على على ھلیل 2090341 كفـءكفـء872011/07/14 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراءاالبتدائیة بالفنت الشرقیة 2011/07/01 غادة دمحم ابراھیم عبد العلیم 657788 كفـءكفـء882011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢صفط العرفا 2011/07/01 فاتن جابر احمد مصطفى 658867 كفـءكفـء892011/04/14 أخصائى اجتماعى

سعد بن ابى وقاص االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 فاطمة سید مرزوق دمحم 2190387 كفـءكفـء902011/03/07 أخصائى اجتماعى

الفشن  االعدادیة بنات 2011/07/01 فاطمة دمحم احمد محمود 2185454 كفـءكفـء912011/07/14 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/07/01 فاطمھ عابدین عبد اللطیف احمد 657791 كفـءكفـء922011/07/14 أخصائى اجتماعى

السعداوى 2011/07/01 فایز صالح حسن عبد الواحد 2184222 كفـءكفـء932011/02/14 أخصائى اجتماعى

٢دلھانس االبتدائیة  2011/07/01 كریمة عازر حنین مقار 2301090 كفـءكفـء942011/07/14 أخصائى اجتماعى

كوم الرمل االعدادیة الفشن 2011/07/01 كمال ابراھیم  عبد الستار یونس 2255843 كفـءكفـء952011/07/14 أخصائى اجتماعى

النصر 2011/03/01 كوثر حنفي عبد العظیم ابراھیم 2083481 كفـءكفـء962011/03/07 أخصائى اجتماعى

بسفا 2011/07/01 مارى عدلى خلیل عبد المالك 2334376 كفـءكفـء972011/07/14 أخصائى اجتماعى

المجاھد االبتدائیة 2011/07/01 دمحم احمد حافظ احمد 2188569 كفـءكفـء982011/07/14 أخصائى اجتماعى

النھضة بنات بالفشن 2011/07/01 دمحم عبد اللطیف محمود عبد اللطیف 2093380 كفـءكفـء992011/07/14 أخصائى اجتماعى

رأفت ھندى االعدادیة 2011/07/01 دمحم دمحم عبد الالھى عبد الجواد 2190313 كفـءكفـء1002011/07/14 أخصائى اجتماعى

نزلة اقفھص 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم عبد هللا 655770 كفـءكفـء1012011/07/14 أخصائى اجتماعى

البدوى 2011/07/01 دمحم وردانى عبد الحمید احمد 2086223 كفـءكفـء1022011/07/14 أخصائى اجتماعى
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زرابى الحیبة 2011/07/01 محمود كامل احمد على 2088045 كفـءكفـء1032011/07/14 أخصائى اجتماعى

الزاویة الخضراء 2011/03/01 مروة دمحم دمحم حافظ 2089437 كفـءكفـء1042011/03/07 أخصائى اجتماعى

النصر 2011/07/01 مریم بباوي فھیم عیاد 2185265 كفـءكفـء1052011/07/14 أخصائى اجتماعى

صفط النور االعدادیة 2011/07/01 مصطفى  أحمد  عبد الرحیم  دمحم 2258590 كفـءكفـء1062011/07/14 أخصائى اجتماعى

الحیبة بالعجرة بحري 2011/07/01 مصطفى انور عبد الوھاب حسن 2083502 كفـءكفـء1072011/07/14 أخصائى اجتماعى

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/07/01 مصطفى عادل عبدالحلیم علي 2088545 كفـءكفـء1082011/07/14 أخصائى اجتماعى

كفر منسابة االعدادیة  (الشھید عالء حمزه على امام
)سابقا

2011/07/01 مصطفى محمود دمحم عبد الحمید 2189497 كفـءكفـء1092011/07/14 أخصائى اجتماعى

سلمان الفارسي االبتدائیة بكفر منسابة 2011/07/01 منال كمال حبیب اسحق 2300300 كفـءكفـء1102011/07/14 أخصائى اجتماعى

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 منى ربیع دمحم عبد العظیم 2194029 كفـءكفـء1112011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال نزلة اقفھص 2011/07/01 منى محمود علي سالمة 2055152 كفـءكفـء1122011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفشن الریفیة 2011/07/01 ناھد طنطاوى مصطفى حسین 2091159 كفـءكفـء1132011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفشن الجدیدة 2011/03/01 ناھد مایز منسى جرجس 655788 كفـءكفـء1142011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال صفط الخرسا االبتدائیة. ف 2011/07/01 نجالء حسن عبد المجید عبد الفتاح 2254900 كفـءكفـء1152011/03/07 أخصائى اجتماعى

الفشن االعدادیة بنین 2011/03/01 نجالء دمحم فراج عبد اللطیف 2193348 كفـءكفـء1162011/03/07 أخصائى اجتماعى

الفنت الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 نعمات احمد زكي دمحم 2028029 كفـءكفـء1172011/03/07 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/03/01 نعمة امام محمود سید 2194236 كفـءكفـء1182011/03/07 أخصائى اجتماعى

یوسف صدقى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نھا عویس رمضان علي 2381556 كفـءكفـء1192011/07/14 أخصائى اجتماعى
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الفشن الجدیدة 2011/07/01 نور حمدى حسن دمحم 658164 كفـءكفـء1202011/07/14 أخصائى اجتماعى

١تلت  2011/07/01 نورة رجب ابراھیم حزین 2193262 كفـءكفـء1212011/07/14 أخصائى اجتماعى

عثمان بن عفان 2011/07/01 نوسة رمضان طھ احمد 657336 كفـءكفـء1222011/07/14 أخصائى اجتماعى

عزبة تلت ریاض اطفال 2011/07/01 ھالة شلقامى عبد العظیم سید 2189354 كفـءكفـء1232011/07/14 أخصائى اجتماعى

سعد بشیر ریاض اطفال 2011/07/01 ھانم دمحم عبد العظیم حسن 2193164 كفـءكفـء1242011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى منین 2011/07/01 ھانى صالح سالمة میخائیل 2086236 كفـءكفـء1252011/07/14 أخصائى اجتماعى

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ احمد سید احمد 2204851 كفـءكفـء1262011/03/07 أخصائى اجتماعى

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ عمر دمحم عبد اللطیف 2082522 كفـءكفـء1272011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الریفیة 2011/07/01 ھبھ دمحم موسى عبد هللا 2394788 كفـءكفـء1282011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفنت بنات 2011/07/01 ھند فرغلى عبد العظیم حسن 1602826 كفـءكفـء1292011/07/14 أخصائى اجتماعى

الفشن الریفیة 2011/07/01 ھند نبیل سید عبد الحلیم 657699 كفـءكفـء1302011/07/14 أخصائى اجتماعى

عبد الستار دمحم حسین البكوات ع بالبكوات 2011/07/01 ھویدا عدلى كمال على 2191238 كفـءكفـء1312011/07/14 أخصائى اجتماعى

بنى صالح 2011/07/01 وفاء احمد حمدي ابراھیم 2300349 كفـءكفـء1322011/07/14 أخصائى اجتماعى

النزھة بالفشن 2011/07/01 وفاء جابر صموائیل ابراھیم 2084127 كفـءكفـء1332011/07/20 أخصائى اجتماعى

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 والء عبد العظیم دمحم مصطفى 2191183 كفـءكفـء1342011/07/14 أخصائى اجتماعى

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/03/01 ولید دمحم مبروك قاسم 656204 كفـءكفـء1352011/03/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال طال االبتدائیة. ف 2011/07/01 یاسمین علي مبروك عبد الرحمن 2399832 كفـءكفـء1362011/07/14 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 1987/06/24 ابراھیم زكى عبد العظیم على 654960 كفـءكفـء1372010/01/01 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 2000/09/19 عبد العظیم دمحمعزالدین عبدالعظیم مرسى 1778876 كفـءكفـء1382009/11/03 معلم أول أ

الفنت الثانویة الفنیة بنات 1988/09/01 جمال  سید  على  دمحم 2006650 كفـءكفـء1392009/09/06 معلم أول

مبارك للتربیة الخاصة 1991/09/01 على محمود حسن دمحم 1647872 كفـءكفـء1402009/01/28 معلم أول

)الشقر سابقا ( الشھید أحمد دمحم عبد العظیم  1988/11/01 على محمود على محمود 1539490 كفـءكفـء1412009/11/03 معلم أول

صفط الخرسا االعدادیة 2002/05/01 عید إبراھیم على محمود 1746395 كفـءكفـء1422012/06/04 ماجیستیرمعلم أول

بنى صالح االعدادیة المشتركة 1989/11/18 معروف احمد على یعقوب 657553 كفـءكفـء1432010/01/01 معلم أول

عزبة تلت االبتدائیة 1991/09/01 ناجح عبد الوھاب عبد القادر أسماعیل 654748 كفـءكفـء1442009/01/28 معلم أول

ام االبطال االعدادیة بنات 1997/09/01 ھدى حسن محمود عبد الرحمن 657993 كفـءكفـء1452009/01/28 معلم أول

الفشن  االعدادیة بنات 2011/07/01 مریانھ الدس سعد حنا  2084792 كفـءكفـء1462011/07/14 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/07/01 ابتھال سمیر اسماعیل دسوقي 657831 كفـءكفـء1472011/07/14 معلم

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/07/01 ابرام رافت كمال ابراھیم 658856 كفـءكفـء1482011/07/14 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 إبراھیم  یوسف  عبد العزیز  عبد القوي 2052228 كفـءكفـء1492011/03/07 معلم

منشاة مبارك 2011/03/01 ابراھیم سید فولى ابراھیم 658831 كفـءكفـء1502011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ابرھام منیر حبیب فیلبس 2075890 كفـءكفـء1512011/03/07 معلم

نزلة البرقى االعدادیة 2011/07/01 ابو بكر عبد الرحیم بدر عبد المجید 2304458 كفـءكفـء1522011/07/14 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 احالم رءوف دمحم قطب 2088046 كفـءكفـء1532011/03/07 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احالم شعبان سید احمد 658812 كفـءكفـء1542011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفر درویش 2011/07/01 احالم عبد هللا عیاد سلیمان 2194908 كفـءكفـء1552011/07/14 معلم

صالح فرید االعدادیة 2011/03/01 أحمد  جمال  توفیق  على 2071636 كفـءكفـء1562011/03/07 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/07/01 أحمد  حسن  دمحم دمحم 2379676 كفـءكفـء1572011/07/14 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/07/01 أحمد  دمحم  عبد النبي  حسین 2057070 كفـءكفـء1582011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الجدیدة  بنین 2011/03/01 احمد  دمحم مصطفى دمحم 2088783 كفـءكفـء1592011/03/07 معلم

البدوى االعدادیة 2011/07/01 احمد احمد دمحم مفتاح 2296407 كفـءكفـء1602011/07/14 معلم

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد البطل حسني احمد 657817 كفـءكفـء1612011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة بنین 2011/03/01 احمد جمال كامل عوض 2092499 كفـءكفـء1622011/03/07 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 احمد حسن ابراھیم دمحم 2086419 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

مھدى االخرم االعدادیة 2011/03/01 احمد حسن على حسن 2086342 كفـءكفـء1642011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/03/01 احمد حسین احمد فتح هللا 2091133 كفـءكفـء1652011/03/07 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 احمد حمدى طھ عبد الجواد 2191374 كفـءكفـء1662011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 احمد حنفى ابراھیم دمحم 2084731 كفـءكفـء1672011/03/07 معلم

عبد اللطیف یوسف االعدادیة 2011/03/01 أحمد خلیفة أحمد عبد الحمید 1550367 كفـءكفـء1682011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 احمد خمیس محمود جاد المولى 2084193 كفـءكفـء1692011/03/07 معلم

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/03/01 احمد دیاب حسان دمحم 658832 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

منشأة عمرو االعدادیة 2011/07/01 احمد راضي احمد السید 2370999 كفـءكفـء1712011/07/14 معلم

٢الجمھود االبتدائیة  2011/07/01 احمد ربیع عوض عبد العلیم 2387539 كفـءكفـء1722011/07/14 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/07/01 احمد رجب عبد الرحمن عبد الحافظ 2085144 كفـءكفـء1732011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الزراعیة 2011/03/01 احمد رمضان ابراھیم دمحم 657275 كفـءكفـء1742011/03/07 معلم

مدرسة الشعراوى االبتدائیة بالفنت 2011/03/01 احمد سعید احمد معوض 657334 كفـءكفـء1752011/03/07 معلم

عبد الستار دمحم حسین البكوات ع بالبكوات 2011/03/01 احمد سمیر مصطفى محسب 2191273 كفـءكفـء1762011/03/07 معلم

دمحم صالح االبتدائیة 2011/03/01 احمد سیف النصر دمحم فؤاد عبد الوھاب 658106 كفـءكفـء1772011/03/07 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 أحمد صالح سید علي 1547021 كفـءكفـء1782011/03/07 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/03/01 احمد صالح عتریس حسن 658868 كفـءكفـء1792011/03/07 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/03/01 احمد صبحى دمحم عبد اللطیف 2190473 كفـءكفـء1802011/03/07 معلم

دیر الحدید االبتدائیة 2011/03/01 أحمد طھ ربیع بیومى 658399 كفـءكفـء1812011/03/07 معلم

البرقى 2011/03/01 احمد عباس عبدهللا مفتاح 2086474 كفـءكفـء1822011/03/07 معلم

منشأة عمرو االعدادیة 2011/03/01 احمد عباس قرنى احمد 658837 كفـءكفـء1832011/03/07 معلم

عزبة بشرى الغربیة االعدادیة 2011/07/01 أحمد عبد الفضیل عبد الفضیل على 656455 كفـءكفـء1842011/07/14 معلم

دمحم صالح االعدادیة المشتركة ك 2011/07/01 احمد عبد الكریم ابراھیم عبدهللا 2196990 كفـءكفـء1852011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 احمد عبداللطیف احمد دمحم 2254298 كفـءكفـء1862011/03/07 معلم

منشاة عمرو 2011/03/01 احمد عبدهللا خلف عبد الجید 656196 كفـءكفـء1872011/03/07 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 احمد على احمد ابراھیم 2189799 كفـءكفـء1882011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة 2011/03/01 احمد علي ابو بكر دمحم 2160615 كفـءكفـء1892011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد علي طھ دمحم 2312538 كفـءكفـء1902011/07/14 معلم

الفشن  االعدادیة بنات 2011/03/01 احمد قرنى دمحم حبیب 2084733 كفـءكفـء1912011/03/07 معلم

طال االعدادیة 2011/07/01 احمد كمال دمحم عبد الباري 2188773 كفـءكفـء1922011/07/14 معلم

الفنت الشرقیة 2011/03/01 احمد دمحم ابراھیم احمد 2074200 كفـءكفـء1942011/03/07 معلم

منشاة عمرو 2011/03/01 احمد دمحم حسن على 656183 كفـءكفـء1952011/03/07 معلم

المجاھد االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم عاشور رضوان 2074319 كفـءكفـء1962011/07/14 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 احمد دمحم عبد العال محمود 1778812 كفـءكفـء1972011/03/07 معلم

دمحم على حسین االعدادیة بالجفادون 2011/03/01 احمد دمحم عبد العزیز حفناوي 658170 كفـءكفـء1982011/03/07 معلم

صفط النور االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم كامل عبد الواحد 2297937 كفـءكفـء1992011/07/14 معلم

دمحم على حسین االعدادیة بالجفادون 2011/07/01 احمد مختار عبد الوھاب عبد هللا 2074434 كفـءكفـء2002011/07/14 معلم

الفشن االعدادیة بنین 2011/03/01 احمد مسعود سید حسن 2253947 كفـءكفـء2012011/03/07 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 احمد مصطفى عبد العزیز ابراھیم 657734 كفـءكفـء2022011/03/07 معلم

2011/03/01 الفنت بنین احمد مصطفى علي السید 657770 كفـءكفـء2032011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/07/01 احمد معوض دمحم معوض 2296078 كفـءكفـء2042011/07/14 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/03/01 احمد یونس مصطفى حسین 2092732 كفـءكفـء2052011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 االعدادیة٣الحریة  اسامة خالد مصطفى سید 2194002 كفـءكفـء2062011/03/07 معلم

) سابقا١الجفادون(الشھید عید دمحم فتحى  2011/03/01 أسامة سمیر ونیس تادرس 657210 كفـءكفـء2072011/03/07 معلم

الحیبة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 اسامة دمحم حسانین مفتاح 657062 كفـءكفـء2082011/03/07 معلم

دمحم على حسین االعدادیة بالجفادون 2011/07/01 اسامة محمود كمال ربیع 2189422 كفـءكفـء2092011/07/14 معلم

یوسف صدقى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 اسامھ  حكیم  بشرى  بطرس 2071631 كفـءكفـء2102011/03/07 معلم

البرقى 2011/03/01 استیر عبدهللا شحاتة ابراھیم 2086471 كفـءكفـء2112011/03/07 معلم

ریاض اطفال صفط الخرسا االبتدائیة. ف 2011/07/01 اسماء  احمد احمد  زیدان 2027022 كفـءكفـء2122011/07/14 معلم

١اقفھص  2011/03/01 أسماء  نبیل اسماعیل دمحم 2066192 كفـءكفـء2132011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشقر. ف 2011/07/01 اسماء احمد حسین حسن 2099500 كفـءكفـء2142011/07/14 معلم

كفر منسابة االعدادیة  (الشھید عالء حمزه على امام
)سابقا

2011/03/01 اسماء جابر قطب امین 2071113 كفـءكفـء2152011/03/07 معلم

الفنت بنات 2011/03/01 أسماء حسن  دمحم أحمد 2066069 كفـءكفـء2162011/03/07 معلم

ریاض اطفال الریفیة 2011/03/01 اسماء حسن رزق هللا ابو بكر 2185697 كفـءكفـء2172011/03/07 معلم

صموئیل حبیب االبتدائیة. د 2011/03/01 اسماء حسن دمحم عبد الجواد 2076287 كفـءكفـء2182011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الجدیدة  بنین 2011/03/01 اسماء حمدى صابر فتح الباب 2086580 كفـءكفـء2192011/03/07 معلم

ریاض اطفال رأفت ھندى االبتدائیة 2011/07/01 أسماء حمدى قناوى دمحم 2116720 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 اسماء رمضان طھ احمد 657750 كفـءكفـء2212011/03/07 معلم

الجمھود االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أسماء شعبان حمیده راشد 657211 كفـءكفـء2222011/03/07 معلم
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تاریخ 
التعیین
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا اسماء صالح الدین سید ابراھیم 657757 كفـءكفـء2232011/03/07 معلم

٢تلت المجمعة  2011/03/01 اسماء صالح دمحم عبد السالم 657776 كفـءكفـء2242011/03/07 معلم

سعد بن ابى وقاص ریاض اطفال الرسمیة للغات 2011/03/01 اسماء عادل عبدالرحمن عبدالوھاب مھدلى 2255116 كفـءكفـء2252011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 اسماء عبد الستار دمحم ابو بكر 655780 كفـءكفـء2262011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 اسماء عبد النبي شریف موسى 2084969 كفـءكفـء2272011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال صفط العرفا  2011/07/01 اسماء علي حسن دمحم 2075860 كفـءكفـء2282011/07/14 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 اسماء عید   عبدالعزیز ابراھیم 2086310 كفـءكفـء2292011/03/07 معلم

)الشقر سابقا ( الشھید أحمد دمحم عبد العظیم  2011/03/01 اسماء كمال عبد الحمید دمحم 657342 كفـءكفـء2302011/03/07 معلم

سعد بن ابى وقاص االعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 اسماء دمحم عبد الحمید احمد 657778 كفـءكفـء2312011/03/07 معلم

عزبة بشرى الغربیة االعدادیة 2011/07/01 اشرف احمد دمحم عبد الحى 2303203 كفـءكفـء2322011/07/14 معلم

الحیبة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 اشرف حسین عبد هللا حسن 657066 كفـءكفـء2332011/03/07 معلم

على عبد الفضیل الثانویة  المشتركة بالبرقى 2011/03/01 اشرف رجب حسانین مفتاح 658821 كفـءكفـء2342011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 اشرف سعد ابراھیم معوض 655767 كفـءكفـء2352011/03/07 معلم

بسفا 2011/07/01 اشرف عبد البر عبد القادر ابراھیم 2398373 كفـءكفـء2362011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 اشرف عبدالتواب كامل عبدالوھاب 2101376 كفـءكفـء2372011/03/07 معلم

الكنیسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اشرف فھمي عبد الوھاب اسماعیل 2358895 كفـءكفـء2382011/03/14 معلم

الفنت االعدادیة الجدیدة كیر 2011/07/01 اشرف دمحم احمد دمحم 2359816 كفـءكفـء2392011/07/14 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::
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المؤھل 
األعلي

الكنیسة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 اشرف دمحم عبد العظیم حسن 657841 كفـءكفـء2402011/03/07 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/07/01 اشرف دمحم عویس عبد المجید 2351019 كفـءكفـء2412011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 اصالح رمضان دمحم بیومى 2188907 كفـءكفـء2422011/07/14 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/07/01 اكرامي حسین دمحم عبد الجواد 2254758 كفـءكفـء2432011/07/14 معلم

الفشن االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 الحسن دمحم نعمانى مصطفى 658874 كفـءكفـء2442011/03/07 معلم

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 السیدة زینب دمحم احمد عثمان 657744 كفـءكفـء2452011/03/07 معلم

الفنت الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 الشیماء ابراھیم زكى دمحم 2190455 كفـءكفـء2462011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة بنین 2011/03/01 الشیماء عبد المنعم احمد شمردل 2255044 كفـءكفـء2472011/03/07 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/03/01 الشیماء نبیل اسماعیل  دمحم 2066176 كفـءكفـء2482011/03/07 معلم

قرنى دمحم دمحم الحوشى 2011/07/01 الھام  سلیمان ذاكر احمد 2061835 كفـءكفـء2492011/07/14 معلم

الكنیسة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 الھام عبدالرحمن عبدالعزیز سلیمان 2084747 كفـءكفـء2502011/03/07 معلم

البرقى 2011/03/01 ام ھاشم عزت دمحم طھ 2086484 كفـءكفـء2512011/03/07 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ام ھاشم دمحم مرسى أحمد 2086505 كفـءكفـء2522011/03/07 معلم

2011/03/01 الفنت بنین امال احمد حسین احمد 657789 كفـءكفـء2532011/03/07 معلم

2011/03/01 الفنت بنین آمال السید حسن أحمد 1602806 كفـءكفـء2542011/03/07 معلم

ریاض اطفال صفط الخرسا االبتدائیة. ف 2011/03/01 امال حسن تمام ابراھیم 2190411 كفـءكفـء2552011/03/07 معلم

عزبة تلت االعدادیة المشتركة 2011/03/01 امال سید دمحم على 658872 كفـءكفـء2562011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4254 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 امال على صبرى على 2101822 كفـءكفـء2572011/07/14 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 امال دمحم على سلیمان 655684 كفـءكفـء2582011/03/07 معلم

) سابقا١شنرا (الشھید احمد عز الدین االبتدائیة 2011/03/01 امال یحي دمحم عبد العزیز 2086550 كفـءكفـء2592011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 امانى سمیر ونیس تادرس 2168632 كفـءكفـء2602011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 امانى عبد العظیم دمحم عمر 2188833 كفـءكفـء2612011/07/14 معلم

طال االعدادیة 2011/07/01 امانى محفوظ اسماعیل عبد اللطیف 2315749 كفـءكفـء2622011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 أمانى دمحم إبراھیم عبد العلیم 2069249 كفـءكفـء2632011/03/07 معلم

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اماني عمر محمود احمد 2087962 كفـءكفـء2642011/03/07 معلم

١صفط العرفا  2011/03/01 امل ابراھیم كمال رجب 2063665 كفـءكفـء2652011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 أمل احمد ابراھیم حسان 655418 كفـءكفـء2662011/03/07 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 امل حسن محمود عبد الرحمن 2085092 كفـءكفـء2672011/03/07 معلم

بسفا 2011/03/01 امل سعد عبد الحفیظ حسن 2084847 كفـءكفـء2682011/03/07 معلم

طال 2011/07/01 امل طھ عبد العظیم عبد المنعم 657797 كفـءكفـء2692011/07/14 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 امل عباس احمد حسن 2224911 كفـءكفـء2702011/03/07 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 امل عبد التواب ابراھیم عبد الرحمن 658194 كفـءكفـء2712011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 امل دمحم احمد عبد الغنى 2087900 كفـءكفـء2722011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 امل دمحم ثابت عبد العال 2087906 كفـءكفـء2732011/07/14 معلم
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صفط الخرسا 2011/03/01 امل دمحم مصطفى حسن 2084308 كفـءكفـء2742011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2009/07/01 امنة فاروق دمحم دمحم عمیرة 2101827 كفـءكفـء2752011/07/14 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا امنة ھود احمد محمود 2076409 كفـءكفـء2762011/03/07 معلم

سلمان الفارسي االبتدائیة بكفر منسابة 2011/07/01 امیرة  سمیر احمد احمد حسن 2080707 كفـءكفـء2772011/07/14 معلم

یوسف صدقى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 أمیرة  مصطفى  محمود  دمحم 2071645 كفـءكفـء2782011/03/07 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 امیرة احمد دمحم عبد الوارث 2083357 كفـءكفـء2792011/03/07 معلم

السالم االبتدائیة بأقفھص 2011/03/01 امیرة ایلیا بخیت بسادة 657740 كفـءكفـء2802011/03/07 معلم

صفط الخرسا االعدادیة 2011/07/01 امیرة رمضان عبد الرازق دمحم 2300361 كفـءكفـء2812011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال صفط العرفا  2011/03/01 امیرة سعید ابراھیم محمود 2075878 كفـءكفـء2822011/03/07 معلم

صفط النور االعدادیة 2011/03/01 امیرة ماھر طھ مصطفى 2073750 كفـءكفـء2832011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة سكة حدید 2011/07/01 امیرة دمحم السید علي 671007 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

١تلت  2011/07/01 امیرة مسعود سعید دمحم 657768 كفـءكفـء2852011/07/14 معلم

اقفھص المشتركة 2011/07/01 امینة معروف عبد اللطیف حسن 2328061 كفـءكفـء2862011/07/14 معلم

الفنت الشرقیة 2011/03/01 انتصار عزت حسن عبد المولى 657674 كفـءكفـء2872011/03/07 معلم

كفر منسابة االعدادیة  (الشھید عالء حمزه على امام
)سابقا

2011/03/01 انصاف عبد العاطي دمحم عبداللطیف 2088588 كفـءكفـء2882011/03/07 معلم

نزلة البرقى ریاض اطفال 2011/03/01 انوار عبد الوھاب محمود زكي 2194955 كفـءكفـء2892011/03/07 معلم

٢شنرا االبتدائیة  2011/07/01 ایرینى محروس عزمى حنین 658350 كفـءكفـء2902011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١تلت  2011/03/01 ایفون اسحق صدیق یوسف 2066150 كفـءكفـء2912011/03/07 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 ایمان ابراھیم احمد ابراھیم 655090 كفـءكفـء2922011/03/07 معلم

دمحم فاضل 2011/03/01 ایمان احمد عبد الوھاب حسین 2084078 كفـءكفـء2932011/03/07 معلم

١ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 ایمان احمد غالب احمد 655787 كفـءكفـء2942011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 ایمان سید عبدالفتاح دمحم 2082681 كفـءكفـء2952011/03/07 معلم

قرني الحوشي االعدادیة 2011/03/01 ایمان طھ احمد طھ 2204865 كفـءكفـء2962011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/03/01 ایمان طھ مصطفى دمحم 2087838 كفـءكفـء2972011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 ایمان على صالح فرج 2193214 كفـءكفـء2982011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا ایمان فاروق طھ محمود 657777 كفـءكفـء2992011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 أیمان دمحم جابر دمحم 657092 كفـءكفـء3002011/03/07 معلم

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان دمحم سعد دمحم 2087898 كفـءكفـء3012011/07/14 معلم

الفنت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 ایمان دمحم طلب سعد 2336678 كفـءكفـء3022011/07/14 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایمان میخائیل عوض هللا میخائیل 2074458 كفـءكفـء3032011/03/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/03/01 أیمن  ثابت شرقاوي عبد المجید 2057085 كفـءكفـء3042011/03/07 معلم

صفط النور االعدادیة 2011/07/01 أیمن حسن حسین عبد الحكیم 2255792 كفـءكفـء3052011/07/13 معلم

١صفط العرفا  2011/07/01 ایمن دمحم طة احمد 657058 كفـءكفـء3062011/07/14 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 ایمن دمحم على محمود 2084107 كفـءكفـء3072011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4257 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفنت الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمن نورالدین احمد عبداللطیف 657247 كفـءكفـء3082011/07/14 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 ایناس احمد دمحم احمد 2204359 كفـءكفـء3092011/03/07 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 ایناس حسن نادي ابو بكر 657268 كفـءكفـء3102011/03/07 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایناس یعقوب عزیز بنیامین 2400167 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

قرني الحوشي االعدادیة 2011/07/01 باسم اسعد بباوى ناشد 658347 كفـءكفـء3122011/07/12 معلم

یوسف صدقى االعدادیة 2011/03/01 باسم فؤاد یعقوب جرجس 2088639 كفـءكفـء3132011/03/14 معلم

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بثینة بدوى دمحم سلیمان 658864 كفـءكفـء3142011/07/14 معلم

الجمھود االعدادیة المشتركة 2011/03/01 بدرى ابراھیم عبدهللا عبدالجواد 657201 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

عصام سالم الثانویة بنات 2011/03/01 بدریة جمال صبري علي 2082331 كفـءكفـء3162011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزاویة الخضراء. ف 2011/03/01 بسمة ابراھیم دمحم عبد الوھاب 2191202 كفـءكفـء3172011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 بسمة فتحي حسین حسن 2061838 كفـءكفـء3182011/03/07 معلم

ریاض اطفال عزبة البنك االبتدائیة.ف 2011/03/01 بسمة دمحم سیف النصر حسن 2172926 كفـءكفـء3192011/03/07 معلم

كفر درویش االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 بسمة دمحم قطب دمحم 2082511 كفـءكفـء3202011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال دلھانس االبتدائیة . ف 2011/07/01 بطھ حسین عبد الحمید على 2089319 كفـءكفـء3212011/07/14 معلم

نزلة حنا 2011/03/01 بطھ فؤاد معوض بطرس 658158 كفـءكفـء3222011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/03/01 بوسي احمد عارف عبد النعیم 2088100 كفـءكفـء3232011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 تامر دمحم السید دمحم علي 655768 كفـءكفـء3242011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

) سابقا١شنرا (الشھید احمد عز الدین االبتدائیة 2008/05/04 تریزا عزیز كامل خلیل 2087847 كفـءكفـء3252011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 تریزة جرجس اسكندر عوض 2075761 كفـءكفـء3262011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 تغرید سید حسن حسین 2084298 كفـءكفـء3272011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 تیسیر شعبان علي دمحم 655698 كفـءكفـء3282011/03/07 معلم

فاطمة الزھراءاالبتدائیة بالفنت الشرقیة 2011/07/01 جرجس فؤاد جرجس عبد المالك 658678 كفـءكفـء3292011/07/14 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 جمال احمد عبد العظیم احمد 655761 كفـءكفـء3302011/03/07 معلم

الفنت الثانویة المشتركة 2011/03/01 جمال خمیس عطیھ مفتاح 2254880 كفـءكفـء3312011/03/07 معلم

عزبة كمون 2011/03/01 جمال ربیع امین حسن 2086228 كفـءكفـء3322011/03/07 معلم

عزبة بشرى الغربیة االعدادیة 2011/03/01 جمال رمضان عبد الحمید عبد المجید 2091080 كفـءكفـء3332011/03/07 معلم

كترینا االبتدائیة 2011/07/01 جمال عبد الحسیب حسن عبد المقصود 2082662 كفـءكفـء3342011/07/14 معلم

مھدى االخرم االعدادیة 2011/07/01 جمال عطیة دمحم احمد 2088624 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 جمال على عبد الاله حسین 2074407 كفـءكفـء3362011/03/07 معلم

دیر الحدید االبتدائیة 2011/03/01 جمال على دمحم عبد اللطیف 658181 كفـءكفـء3372011/03/07 معلم

على عبد الفضیل الثانویة  المشتركة بالبرقى 2011/03/01 جمال على دمحم على 657086 كفـءكفـء3382011/03/07 معلم

)شنرا الجدیدة سابقا(الشھید حسن ابو غنیمة  2011/03/01 جمال علي ابراھیم فضل 2086488 كفـءكفـء3392011/03/07 معلم

سلمان الفارسي االبتدائیة بكفر منسابة 2011/03/01 جمال علي دمحم حسین 658670 كفـءكفـء3402011/03/07 معلم

٢دمحم فاضل االبتدائیة  2011/03/01 جمال دمحم احمد موسي 657231 كفـءكفـء3412011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ابسوج االبتدائیة  2011/07/01 جماالت دمحم محمود دمحم 655092 كفـءكفـء3422011/07/27 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/03/01 جمعة حسنى عبد الناصر قاسم 658137 كفـءكفـء3432011/03/07 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/03/01 جمعة نصار عبدالكریم عبدالنبى 656201 كفـءكفـء3442011/03/07 معلم

على عبد الفضیل الثانویة  المشتركة بالبرقى 2011/07/01 جمعھ مصطفى دمحم بسیونى 658834 كفـءكفـء3452011/07/14 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 جولیا موریس ولیم جرجس 2190459 كفـءكفـء3462011/03/07 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/07/01 جینا سمیر توفیق ابراھیم 2084876 كفـءكفـء3472011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 جیھان احمد یوسف احمد 2090305 كفـءكفـء3482011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 جیھان نادى جمعة دمحم 2071496 كفـءكفـء3492011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 حجازى رمضان محمود دمحم 2084702 كفـءكفـء3502011/03/01 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا حجازیة طھ جودة حسانین 2189462 كفـءكفـء3512011/03/07 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/07/01 حسام  احمد عبدالكریم دمحم 2254300 كفـءكفـء3522011/07/14 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسام احمدفاروق حسن على 657130 كفـءكفـء3532011/03/07 معلم

دمحم على حسین االعدادیة بالجفادون 2011/03/01 حسن ابراھیم حسن دمحم 657063 كفـءكفـء3542011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2007/08/08 حسن حسنى  دمحم  دمحم 2050622 كفـءكفـء3552009/01/28 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 حسن سید حسن علي 657795 كفـءكفـء3562011/03/07 معلم

المجاھد االبتدائیة 2011/03/01 حسن على عبد اللطیف عبد الفضیل 657070 كفـءكفـء3572011/03/07 معلم

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/07/01 حسن دمحم حسن سید 2340946 كفـءكفـء3582011/07/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجمھود االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حسناء شعبان حمیدة راشد 657205 كفـءكفـء3592011/03/07 معلم

الفنت بنین ریاض اطفال 2011/03/01 حسناء محمود عبد الرحیم عبد العلیم 2191298 كفـءكفـء3602011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 حسني احمد عوض ابراھیم 2089323 كفـءكفـء3612011/03/07 معلم

عبد الستار دمحم حسین البكوات ع بالبكوات 2011/03/01 حسین احمد سید متولي 2082613 كفـءكفـء3622011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 حسین سید دمحم سید 2074416 كفـءكفـء3632011/07/14 معلم

منشاة عمرو 2011/03/01 حسین دمحم عبدهللا طلب 656190 كفـءكفـء3642011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/07/01 حسین مصطفى دمحم رجب 655772 كفـءكفـء3652011/07/14 معلم

2011/07/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا حمادة مخلوف جمعھ ابراھیم 657793 كفـءكفـء3662011/07/14 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 حمادة ناجح دمحم عبد العظیم 2082658 كفـءكفـء3672011/03/07 معلم

صالح فرید 2011/03/01 حماده أحمد حسن خلیفة 658676 كفـءكفـء3682011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الزراعیة 2011/03/01 حماده مصطفى أبراھیم أحمد 658396 كفـءكفـء3692011/03/07 معلم

طال االعدادیة 2011/07/01 حمدى روبى فھمى عبد اللطیف 2315778 كفـءكفـء3702011/07/14 معلم

الفنت بنات 2011/03/01 حمیدة سید دمحم احمد 1602771 كفـءكفـء3712011/03/07 معلم

عزبة سالم البحیرى 2011/03/01 حنا جبرة ثابت ایوب 2091059 كفـءكفـء3722011/03/07 معلم

) سابقا١شنرا (الشھید احمد عز الدین االبتدائیة 2011/03/01 حنان حسن ذكى احمد 2086526 كفـءكفـء3732011/03/07 معلم

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حنان حمزاوي یونس عویس 657762 كفـءكفـء3742011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 حنان صبحى دمحم انور 2101379 كفـءكفـء3752011/03/07 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 حنان طھ محمود عبید 2101370 كفـءكفـء3762011/03/07 معلم

) سابقا١شنرا (الشھید احمد عز الدین االبتدائیة 2011/03/01 حنان ھالل احمد عبد العظیم 2081837 كفـءكفـء3772011/03/07 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 حوریة نادي حسین علي 658176 كفـءكفـء3782011/03/07 معلم

)كیر (بنى منین الجدیدة بنات  2011/03/01 خالد صبحى دمحم احمد 658127 كفـءكفـء3792011/03/07 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 خالد كمال كامل درویش 655081 كفـءكفـء3802011/03/07 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/07/01 خالد دمحم حجازى دمحم 658875 كفـءكفـء3812011/07/14 معلم

اعدادى مھنى الفشن االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 خالد دمحم دمحم دمحم 2088611 كفـءكفـء3822011/07/14 معلم

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/03/01 خلف عبدهللا خلف عبدالجید 656198 كفـءكفـء3832011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/03/01 خلف دمحم دمحم دمحم 658865 كفـءكفـء3842011/03/07 معلم

بنى صالح 2011/03/01 خلیل كمال خلیل بشارة 2087968 كفـءكفـء3852011/03/07 معلم

عزبة بشرى الغربیة االعدادیة 2011/03/01 خمیس حمدى عبد السالم عبد الجواد 658830 كفـءكفـء3862011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 خیریة باتع محمود عثمان 655683 كفـءكفـء3872011/03/07 معلم

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 خیریة فاروق عبد الوھاب جالل 2086499 كفـءكفـء3882011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا دالیا اسماعیل كامل ابو طالب 2189452 كفـءكفـء3892011/03/07 معلم

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دالیا سعد سید ابراھیم 2193362 كفـءكفـء3902011/07/14 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/03/01 دالیا محمود ماھر دمحم طلبة 2086286 كفـءكفـء3912011/03/07 معلم

رأفت ھندى االبتدائیة 2011/03/01 دالیھ ناصر عویس على 2110083 كفـءكفـء3922011/03/07 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح سعد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دسوقي عبد الوھاب دمحم دمحم 1671699 كفـءكفـء3932011/03/07 معلم

١تلت  2011/03/01 دعاء حسن عثمان عمر 2073807 كفـءكفـء3942011/03/07 معلم

دیر الحدید االبتدائیة 2011/03/01 دعاء صادق دمحم دمحم 658183 كفـءكفـء3952011/03/07 معلم

بسفا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دعاء صفوت كامل مھني 2300279 كفـءكفـء3962011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دعاء عبدالرحیم دمحم عبدالعلیم 2101825 كفـءكفـء3972011/07/14 معلم

الحیبة بالعجرة بحري 2011/03/11 دعاء عثمان جالل احمد 1614650 كفـءكفـء3982011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 دعاء دمحم بیومي حسن 2082624 كفـءكفـء3992011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 دعاء یحیي ابراھیم اسماعیل 2188883 كفـءكفـء4002011/07/14 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/07/01 دینا جمیل امین عازر 2081664 كفـءكفـء4012011/07/14 معلم

٢شنرا االبتدائیة  2011/07/01 رابعة صالح شمردل احمد 2090346 كفـءكفـء4022011/07/14 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 رابعة عیسي عیسي ابراھیم 2083236 كفـءكفـء4032011/03/07 معلم

2011/03/01 الفشن الثانویة للبنین رابعة ھیكل ادم احمد 2087913 كفـءكفـء4042011/03/01 معلم

ریاض اطفال الزاویة الخضراء. ف 2011/07/01 رابعھ احمد عطا حسین 2256402 كفـءكفـء4052011/03/07 معلم

عزبة سالم البحیرى 2011/03/01 راضي عبد الحمید امین مصطفى 657801 كفـءكفـء4062011/03/07 معلم

صموئیل حبیب االبتدائیة. د 2011/03/01 رانیا سلیمان سید عبد اللطیف 657280 كفـءكفـء4072011/03/07 معلم

الفنت بنین ریاض اطفال 2011/03/01 رانیا عادل نصیف جرجس 2194272 كفـءكفـء4082011/03/07 معلم

منشأة عمرو االعدادیة 2011/03/01 رانیا عبدالجلیل على ابراھیم 656184 كفـءكفـء4092011/03/07 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال الشقر. ف 2011/03/01 رانیا فكرى مسدارى ابراھیم 2192632 كفـءكفـء4102011/03/07 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/03/01 رانیا محمود دمحم محمود 1602835 كفـءكفـء4112011/03/07 معلم

١تلت  2011/07/01 رانیا نبیل ذكرى یونان 658673 كفـءكفـء4122011/07/14 معلم

١صفط العرفا  2011/03/01 رانیا یحیى ابراھیم اسماعیل 658852 كفـءكفـء4132011/03/07 معلم

ابسوج ریاض اطفال 2011/03/01 رباب احمد فتحى عبد العزیز 2191166 كفـءكفـء4142011/03/07 معلم

نزلة البرقى المشتركة ابتدائي 2011/03/01 رباب سعد عبد العزیز دمحم 658836 كفـءكفـء4152011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 رباب عبد العظیم عباس عبد العظیم 2188839 كفـءكفـء4162011/07/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 رباب محمود على سالمة 2084725 كفـءكفـء4172011/03/07 معلم

بنى صالح 2011/03/01 رباب مصطفى عبد الرحیم ابراھیم 2082363 كفـءكفـء4182011/03/07 معلم

ریاض اطفال الفنت الشرقیة. ف 2011/03/01 ربعھ ابو بكر على ابو الفضل 2194970 كفـءكفـء4192011/03/07 معلم

على عبد الفضیل الثانویة  المشتركة بالبرقى 2011/03/01 ربیع احمد توفیق احمد 2089318 كفـءكفـء4202011/03/07 معلم

عزبة سالم البحیرى 2011/03/01 ربیع احمد عبد الحكیم عثمان 657803 كفـءكفـء4212011/03/07 معلم

الكنیسة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ربیع احمد عبد الغفار حسان 2191322 كفـءكفـء4222011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 ربیع احمد دمحم احمد 2087947 كفـءكفـء4232011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/03/01 ربیع حسن عباس دمحم 658855 كفـءكفـء4242011/03/07 معلم

الحیبة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ربیع عبد الرسول دمحم بدوى 2086248 كفـءكفـء4252011/03/07 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/03/01 ربیع علوانى معوض عبد الوھاب 2190508 كفـءكفـء4262011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 ربیع نادي عالم عبد العلیم 657235 كفـءكفـء4272011/03/07 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/03/01 ربیع نصار عبد الكریم عبد النبى 658132 كفـءكفـء4282011/03/07 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/03/01 ربیع یوسف صادق ھندى 657242 كفـءكفـء4292011/03/07 معلم

٢تلت المجمعة  2011/03/01 رتیبة عكاشة حسین تھامى 2088110 كفـءكفـء4302011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رجاء دمحم على عبد العلیم 2328088 كفـءكفـء4312011/07/14 معلم

صفط الخرسا االعدادیة 2011/03/01 رجب احمد ابراھیم على 657625 كفـءكفـء4322011/03/07 معلم

٢شنرا االبتدائیة  2011/03/01 رجب حسن عثمان حسن 656203 كفـءكفـء4332011/03/07 معلم

البدوى االعدادیة 2011/03/01 رجب صالح حبیب دمحم 658133 كفـءكفـء4342011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الجدیدة  بنین 2011/03/01 رحاب البدوي دمحم مصطفي 658660 كفـءكفـء4352011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة 2011/03/01 رحاب سید دمحم الشبلى 2086296 كفـءكفـء4362011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 رحاب شعبان عبد العظیم حسن 2084338 كفـءكفـء4372011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بالفنت 2011/03/01 رحمھ علي كامل عبد التواب 2255741 كفـءكفـء4382011/03/07 معلم

رأفت ھندى االبتدائیة 2011/03/01 رشا ابراھیم ذكى ابراھیم 658189 كفـءكفـء4392011/03/07 معلم

دلھانس 2011/03/01 رشا احمد زیدان عبد اللطیف 658174 كفـءكفـء4402011/03/07 معلم

الفنت الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 رشا احمد سید وھبھ 2193667 كفـءكفـء4412011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 رشا حسن زكي دمحم 655781 كفـءكفـء4422011/03/07 معلم

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رشا شعبان قناوي دمحم 657733 كفـءكفـء4432011/03/17 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 رشا شعبان دمحم عبد القادر 2169469 كفـءفوق المتوسط4442011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 رشا عبد الرءوف عبد اللطیف محمود 655782 كفـءكفـء4452011/03/07 معلم

صفط الخرسا االعدادیة 2011/07/01 رشا عبد المسیح بشرى انطون 2086438 كفـءكفـء4462011/07/14 معلم

الفنت الشرقیة االعدادیة 2011/03/01 رشا على عبد الاله حسین 2193276 كفـءكفـء4472011/03/07 معلم

الفنت الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 رشا عید دمحم سید 2362678 كفـءكفـء4482011/07/14 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/03/01 رشا مبروك فرج هللا سعد 657267 كفـءكفـء4492011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 رشا دمحم جمال على عبد العلیم 655699 كفـءكفـء4502011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة سكة حدید 2011/03/01 رشا دمحم محمود احمد 2084139 كفـءكفـء4512011/03/07 معلم

نزلة البرقى المشتركة ابتدائي 2011/03/01 رشا مختار كامل على 658835 كفـءكفـء4522011/03/07 معلم

صالح فرید االعدادیة 2011/03/01 رضا  دمحم  السید  على 2071651 كفـءكفـء4532011/03/07 معلم

دلھانس 2011/03/01 رضا حسن محمود احمد 658169 كفـءكفـء4542011/03/07 معلم

١اقفھص  2011/07/01 رضوان عبد الستار ابرھیم الفار 655695 كفـءكفـء4552011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 رمضان على احمد دمحم 2204701 كفـءكفـء4562011/07/14 معلم

قرني الحوشي االعدادیة 2011/03/01 رمضان فضل عبد الرحمن امبابى 2084704 كفـءكفـء4572011/03/07 معلم

منشاة مبارك 2011/07/01 رمضان نبیھ محروس فھیم 658825 كفـءكفـء4582011/07/14 معلم

نزلة البرقى االعدادیة 2011/03/01 رنیة دمحم فكري احمد 2075838 كفـءكفـء4592011/03/07 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ریم سید دمحم سید 2076220 كفـءكفـء4602011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صفط الخرسا 2011/03/01 ریمون شكرى ودیع واصف 2071949 كفـءكفـء4612011/03/07 معلم

)الشقر سابقا ( الشھید أحمد دمحم عبد العظیم  2011/03/01 ریھام دمحم جمال علي عبد العلیم 658664 كفـءكفـء4622011/03/07 معلم

صفط النور االعدادیة 2011/03/01 زینب ابراھیم اسماعیل عبد الرحمن 657780 كفـءكفـء4632011/03/07 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 زینب ابراھیم على ابراھیم 2076260 كفـءكفـء4642011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 زینب ابو المجد عثمان ابراھیم 658102 كفـءكفـء4652011/03/07 معلم

ریاض اطفال الفنت الشرقیة. ف 2011/03/01 زینب حسن عبد الرحیم ابراھیم 2194977 كفـءكفـء4662011/03/07 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/03/01 زینب حمدى دمحم عبد الجواد 2084824 كفـءكفـء4672011/03/07 معلم

زرابى الحیبة 2011/03/01 زینب رجب مھدي جاد الرب 2087912 كفـءكفـء4682011/03/07 معلم

سعد بشیر ریاض اطفال 2011/03/01 زینب سعد كامل عبد الوھاب 2193154 كفـءكفـء4692011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 زینب عبدالصالحین ابراھیم عمران 2101374 كفـءكفـء4702011/03/07 معلم

البكوات االبتدائیة 2011/03/01 زینب فتحى دمحم شریف 2090395 كفـءكفـء4712011/03/07 معلم

زرابى الحیبة 2011/03/01 زینب دمحم ذكى احمد 2091700 كفـءكفـء4722011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 زینب دمحم عبد الغني احمد 655779 كفـءكفـء4732011/03/07 معلم

ریاض اطفال الریفیة 2011/03/01 زینب دمحم دمحم حسین 2204351 كفـءكفـء4742011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 زینب مصطفى دمحم ابراھیم 2087840 كفـءكفـء4752011/07/14 معلم

دلھانس 2011/03/01 سارة محمود عبد العظیم سلیم 2089410 كفـءكفـء4762011/03/07 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/03/01 سالم حسین علي ھلیل 2091122 كفـءكفـء4772011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مھدى االخرم االبتدائیة 2011/03/01 سامح سالمة ابراھیم عبد الرؤوف 2083217 كفـءكفـء4782011/03/07 معلم

٢ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 سامح دمحم دمحم عطیة 655086 كفـءكفـء4792011/03/07 معلم

ریاض اطفال طال االبتدائیة. ف 2011/03/01 سامیة دمحم ذكى دمحم 2218294 كفـءكفـء4802011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 سحر السید دمحم عبد العال 2075906 كفـءكفـء4812011/03/07 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/03/01 سحر سید دمحم محمود 658161 كفـءكفـء4822011/03/07 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/07/01 سحر عاشور علي علي 2323420 كفـءكفـء4832011/07/14 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 سحر عباس على دمحم 2095541 كفـءكفـء4842011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 سحر دمحم عصمت شكري 2191366 كفـءكفـء4852011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا سحر دمحم فرج كامل 657786 كفـءكفـء4862011/03/07 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سحر دمحم دمحم عما ر 2089341 كفـءكفـء4872011/03/07 معلم

بنى صالح 2011/07/01 سعاد ابراھیم  دمحم ابراھیم 2091142 كفـءكفـء4882011/07/14 معلم

المجاھد االبتدائیة 2011/03/01 سعاد احمد حسان حسن 2086260 كفـءكفـء4892011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعاد الحسیني كامل دمحم 2189411 كفـءكفـء4902011/03/07 معلم

یوسف صدقى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سعاد جابر حسین ابو طالب 2084016 كفـءكفـء4912011/07/14 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/03/01 سعاد علي ابراھیم دمحم 657283 كفـءكفـء4922011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الجدیدة  بنین 2011/03/01 سعاد دمحم عباس عبد اللطیف 657755 كفـءكفـء4932011/03/07 معلم

كفر درویش االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 سعید  عبد العظیم دمحم عبد الجواد 2065976 كفـءكفـء4942011/03/07 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بسفا 2011/03/01 سعید جمال جالل ابراھیم 2084881 كفـءكفـء4952011/03/07 معلم

عبد اللطیف یوسف االعدادیة 2011/03/01 سعید رشدى دمحم اسماعیل 2083227 كفـءكفـء4962011/03/07 معلم

الجمھود االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سعید سلیمان محمود حسن 2086359 كفـءكفـء4972011/03/07 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/07/01 سعید على حماد دمحم 657229 كفـءكفـء4982011/07/14 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 سعید ماھر عبد التواب عبد الحفیظ 655769 كفـءكفـء4992011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/07/01 سلفیا یحى شحاتة حبیب 2084736 كفـءكفـء5002011/07/14 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 سلوى على عكاشة على 658653 كفـءكفـء5012011/03/07 معلم

البرقى 2011/07/01 سلوى فاروق دمحم عبد الغنى 2086464 كفـءكفـء5022011/07/14 معلم

عبد الستار دمحم حسین البكوات ع بالبكوات 2011/03/01 سلیم دمحم عبد الوھاب عبد اللطیف 2090420 كفـءكفـء5032011/03/07 معلم

2011/03/01 االعدادیة٣الحریة  سلیمان سعد ثابت على 2083301 كفـءكفـء5042011/03/07 معلم

الفشن الجدیدة 2011/03/01 سماح حسني حسن دمحمعیسي 2082656 كفـءكفـء5052011/03/07 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/03/01 سماح دمحم حسن كریم 658876 كفـءكفـء5062011/03/07 معلم

عزبة فھمى االبتدائیة 2011/03/01 سمر فتحى داود مترى 2069799 كفـءكفـء5072011/03/07 معلم

كفر منسابة االعدادیة  (الشھید عالء حمزه على امام
)سابقا

2011/03/01 سمیة طھ محمود دمحم 2061773 كفـءكفـء5082011/03/07 معلم

٢دمحم فاضل االبتدائیة  2011/03/01 سمیحة احمد عبد هللا منصور 658702 كفـءكفـء5092011/03/07 معلم

اعدادى مھنى الفشن االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 سمیحة دمحم شمردل دمحم 2297021 كفـءكفـء5102011/07/14 معلم

سعد بشیر االبتدائیة 2011/07/01 سمیحة مصطفى دمحم شحاتة 657844 كفـءكفـء5112011/07/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 االبتدائیة٣الحریة  سمیحھ علوانى خمیس على 657225 كفـءكفـء5122011/03/07 معلم

الجمھود االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سمیر جمعھ عبد العاطي سیف النصر 657736 كفـءكفـء5132011/03/07 معلم

فاطمة الزھراءاالبتدائیة بالفنت الشرقیة 2011/03/01 سناء حسن عبد المطلب اسماعیل 657779 كفـءكفـء5142011/03/07 معلم

١اقفھص  2011/03/01 سناء مصطفى دمحم عبد هللا 655766 كفـءكفـء5152011/03/07 معلم

الفنت االعدادیة الجدیدة كیر 2011/03/01 سھام عبدالستار دمحم ابوبكر 656186 كفـءكفـء5162011/03/07 معلم

) سابقا١شنرا (الشھید احمد عز الدین االبتدائیة 2011/03/01 سھیر  نصیف میخائیل حنا 2075991 كفـءكفـء5172011/03/07 معلم

٢بنى صالح االبتدائیة  2011/03/01 سھیر نادي حسن دمحم 658108 كفـءكفـء5182011/03/07 معلم

2011/03/01 الفشن الثانویة للبنین سوزان على دمحم دمحم 2075549 كفـءكفـء5192011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 سوسن عبد هللا عیاد سلیمان 2194941 كفـءكفـء5202011/03/07 معلم

١اقفھص  2011/03/01 سوسن دمحم عبد العظیم عبد العلیم 2086489 كفـءكفـء5212011/03/07 معلم

١تلت  2011/03/01 سید رجب حسن دمحم 657783 كفـءكفـء5222011/03/07 معلم

صفط العرفا االعدادیة 2011/03/01 سید رضا محمود عبد الرحمن 658103 كفـءكفـء5232011/03/07 معلم

على عبد الفضیل الثانویة  المشتركة بالبرقى 2011/03/01 سید عبد الوھاب دمحم عبد الوھاب 2088779 كفـءكفـء5242011/03/07 معلم

كفر منسابة االعدادیة  (الشھید عالء حمزه على امام
)سابقا

2011/03/01 سید عید دمحم اسماعیل 658667 كفـءكفـء5252011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة االعدادیة 2011/03/01 سید دمحم دمحم عبد الغني 657816 كفـءكفـء5262011/03/07 معلم

ریاض اطفال طال االبتدائیة. ف 2011/07/01 سیدة احمد علي احمد 2255431 كفـءكفـء5272011/07/14 معلم

قرنى دمحم دمحم الحوشى 2011/03/01 سیدة فولى طھ دمحم 658816 كفـءكفـء5282011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة بأقفھص 2011/03/01 شادیة خلف دمحم مصطفى 2084855 كفـءكفـء5292011/03/07 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 شحاتھ میھوب حسن دمحم 2066059 كفـءكفـء5302011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا شریف رجائى عمر دمحم 657246 كفـءكفـء5312011/03/07 معلم

بسفا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شریف شعبان حسن على 657760 كفـءكفـء5322011/07/14 معلم

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شرین احمد عبد هللا احمد 2168904 كفـءكفـء5332011/03/07 معلم

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شرین جوده احمد احمد عیسى 2287796 كفـءكفـء5342011/07/14 معلم

)شنرا الجدیدة سابقا(الشھید حسن ابو غنیمة  2011/03/01 شرین على حسن عوض 658339 كفـءكفـء5352011/03/07 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 شعبان احمد زكي احمد 657751 كفـءكفـء5362011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/03/01 شعبان احمد عبد هللا علي 2063666 كفـءكفـء5372011/03/07 معلم

البرقى 2011/03/13 شعبان احمدالمختار علي سعد 2083368 كفـءكفـء5382011/03/07 معلم

السالم االبتدائیة بأقفھص 2011/03/01 شعبان رجب دمحم عبد الجواد 2071523 كفـءكفـء5392011/03/07 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/07/01 شعبان سالمھ دمحم الضبعي 2296442 كفـءكفـء5402011/07/14 معلم

كفر درویش االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 شعبان عبداللطیف طھ احمد 658182 كفـءكفـء5412011/03/07 معلم

دیر الحدید االبتدائیة 2011/03/01 شعبان على قطب احمد 658184 كفـءكفـء5422011/03/07 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 شعبان مخلوف جمعة ابراھیم 657237 كفـءكفـء5432011/03/07 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شعبان ھالل عبد الرحیم دمحم 657266 كفـءكفـء5442011/03/07 معلم

البكوات االبتدائیة 2011/03/01 شعبان یوسف احمد یوسف 2090413 كفـءكفـء5452011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 شمردل على عبدالاله حسین 2086555 كفـءكفـء5462011/03/07 معلم

٢بنى صالح االبتدائیة  2011/03/01 شھامھ دمحم عبد الحمید عبد العظیم 658105 كفـءكفـء5472011/03/07 معلم

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 شیرى كامل شاكر ابراھیم 2075928 كفـءكفـء5482011/03/07 معلم

صفط النور االعدادیة 2011/03/01 شیرین فتحي زكي رزق هللا 657756 كفـءكفـء5492011/03/07 معلم

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/03/01 شیرین دمحم حلمي احمد 2185362 كفـءكفـء5502011/03/07 معلم

) سابقا١شنرا (الشھید احمد عز الدین االبتدائیة 2011/03/01 شیماء  دمحم جمال على عبد العلیم 2086533 كفـءكفـء5512011/03/07 معلم

سعد بن ابى وقاص ریاض اطفال الرسمیة للغات 2011/03/01 شیماء احمد زكي عبد العزیز 2194917 كفـءكفـء5522011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/07/01 شیماء احمد عبد العظیم ابوبكر 1559537 كفـءكفـء5532011/07/14 معلم

عصام سالم الثانویة بنات 2011/03/01 شیماء جمال علي احمد 2082667 كفـءكفـء5542011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 شیماء حسین جمعة حسین 2086478 كفـءكفـء5552011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 شیماء سید امین احمد 657749 كفـءكفـء5562011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزاویة الخضراء. ف 2011/03/01 شیماء شحاتھ كمال عثمان 2108114 كفـءكفـء5572011/03/07 معلم

صفط العرفا االعدادیة 2011/03/01 شیماء على امین دمحم 2204840 كفـءكفـء5582011/03/07 معلم

قرني الحوشي االعدادیة 2011/03/01 شیماء ماھر عبد الشافى احمد 2113357 كفـءكفـء5592011/03/07 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/07/01 شیماء دمحم ابراھیم اسماعیل 2054246 كفـءكفـء5602011/07/14 معلم

ریاض اطفال الفنت بنات.ف 2011/07/01 شیماء دمحم سمیر طھ عبد العظیم 2189562 كفـءكفـء5612011/07/14 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 شیماء دمحم طھ دمحم 658168 كفـءكفـء5622011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 شیماء دمحم نجیب دمحم 2088798 كفـءكفـء5632011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 شیماء دمحم یاقوت العرش رمضان 655775 كفـءكفـء5642011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا شیماء مخلوف ابوسیف دمحم 2189467 كفـءكفـء5652011/03/07 معلم

رأفت ھندى االبتدائیة 2011/03/01 شیماء یحیي احمد شریف 657295 كفـءكفـء5662011/03/07 معلم

البكوات االبتدائیة 2011/07/01 صادق عاید صادق جرجس 2090408 كفـءكفـء5672011/07/14 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/07/01 صباح سعد حامد سعید 657284 كفـءكفـء5682011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 صباح كمال عبدالقادر حسین 2101368 كفـءكفـء5692011/07/14 معلم

صالح فرید االعدادیة 2011/03/01 صدام فاروق دمحم صالح 2074127 كفـءكفـء5702011/03/07 معلم

الفشن الجدیدة 2011/03/01 صفاء جابر محمود احمد 2084303 كفـءكفـء5712011/03/07 معلم

)الشقر سابقا ( الشھید أحمد دمحم عبد العظیم  2011/03/01 صفاء رمضان سید شفیق 657341 كفـءكفـء5722011/03/07 معلم

مبارك للتربیة الخاصة 2011/03/01 صفاء صالح محمود ابراھیم 2090402 كفـءكفـء5732011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 صفاء طھ محمود احمد 2086901 كفـءكفـء5742011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 صفاء عامر عبد الحمید ابراھیم 658817 كفـءكفـء5752011/03/07 معلم

خالد بن الولید 2011/03/01 صفاء عبد الناصر محمود دمحم 658163 كفـءكفـء5762011/03/07 معلم

الفنت بنات 2011/03/01 صفاء على احمد مصطفى 1602779 كفـءكفـء5772011/03/07 معلم

طال االعدادیة 2011/07/01 صفاء على عبد الوھاب مقاوى 2303398 كفـءكفـء5782011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 صفاء دمحم عبد العظیم الصالحى 2170238 كفـءكفـء5792011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة اقفھص 2011/03/01 صفاء دمحم قطب دمحم 655778 كفـءكفـء5802011/03/07 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 صفاء دمحم محمود دمحم 2088083 كفـءكفـء5812011/03/07 معلم

سلمان الفارسي االبتدائیة بكفر منسابة 2011/03/01 صفیة حسن رمضان عبد اللطیف 2086250 كفـءكفـء5822011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 صفیة خلف عبد الوھاب دمحم 1614759 كفـءكفـء5832011/07/14 معلم

٢ابسوج االبتدائیة  2011/07/01 صفیة فولى دمحم عبد الجواد 654828 كفـءكفـء5842011/07/14 معلم

مھدى االخرم االعدادیة 2011/03/01 صموئیل زغلول یونان ایوب 2254834 كفـءكفـء5852011/02/14 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 صموئیل سعید بطرس فرج 2082495 كفـءكفـء5862011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 طارق دمحم توفیق احمد اسماعیل 2360774 كفـءكفـء5872011/07/14 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/03/01 طارق دمحم دمحم عبد القادر 2061781 كفـءكفـء5882011/03/07 معلم

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 طاھر مصطفى دمحم حسب النبى 2308078 كفـءكفـء5892011/07/14 معلم

صفط العرفا االعدادیة 2011/03/01 طة ابوبكر عبد الوھاب یوسف 2085086 كفـءكفـء5902011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة 2011/03/01 طھ احمد تھامى احمد 2086311 كفـءكفـء5912011/03/07 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 طھ حسني دمحم علي 658691 كفـءكفـء5922011/03/07 معلم

السعداوى 2011/03/01 طھ سالمة عبد السالم سلیمان 657298 كفـءكفـء5932011/03/07 معلم

كترینا االبتدائیة 2011/03/01 طھ عبد التواب عبد العظیم یوسف 2063658 كفـءكفـء5942011/03/07 معلم

١اقفھص  2011/07/01 طھ عبد اللطیف عبد الوھاب عبد اللطیف 655765 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم

الكنیسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 طھ قطب دمحم ابوالعال 657080 كفـءكفـء5962011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 طھ كامل علي أحمد 1550397 كفـءكفـء5972011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/03/01 طھ دمحم صادق دمحم 1534728 كفـءكفـء5982011/03/07 معلم

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/03/01 طھ محمود احمد دمحم 2088114 كفـءكفـء5992011/03/07 معلم

یوسف صدقى االعدادیة 2011/03/01 طھ مختار على  دمحم 2069292 كفـءكفـء6002011/03/07 معلم

كفر منسابة االعدادیة  (الشھید عالء حمزه على امام
)سابقا

2011/03/01 طھ مسعود علي علي 658669 كفـءكفـء6012011/03/07 معلم

نزلة البرقى الجدیدة 2011/03/01 عادل ادھم على دمحم 658847 كفـءكفـء6022011/03/07 معلم

كفردرویش االبتدائیة (الشھید محمود على عبد المنعم
)سابقا 

2011/03/01 عادل عبد الفتاح سیف حسین 658681 كفـءكفـء6032011/03/07 معلم

كاترینا االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عادل عید دمحم عیسى 2082669 كفـءكفـء6042011/03/07 معلم

بنى منین 2011/03/01 عاطف ابو ھشیمة دمحم عبد الالھى 656202 كفـءكفـء6052011/03/07 معلم

) سابقا١الجفادون(الشھید عید دمحم فتحى  2011/03/01 عاطف دمحم علي عبد الغني 655987 كفـءكفـء6062011/03/07 معلم

الكنیسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عامر حسن سعد عبد الغني 2398235 كفـءكفـء6072011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الجدیدة  بنین 2011/03/01 عایدة عید بشرى خلیل 2075617 كفـءكفـء6082011/03/07 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عائشھ دمحم على سالم 1621511 كفـءكفـء6092011/03/07 معلم

ام االبطال االعدادیة بنات 2011/07/01 عبد الرازق احمد سید متولي 2168917 كفـءكفـء6102011/07/14 معلم

صفط العرفا االعدادیة 2011/07/01 عبد الراضى عبد العظیم احمد حسن 2084289 كفـءكفـء6112011/07/14 معلم

)كیر (بنى منین الجدیدة بنات  2011/03/01 عبد الرحمن نجاح عبد  السالم عبد الغني 2091184 كفـءكفـء6122011/03/07 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 عبد السالم جمال عبود سالم 1549686 كفـءكفـء6132011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 عبد الصمد عبد العظیم عزت مصطفى 2085127 كفـءكفـء6142011/03/07 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 عبد العظیم  محمود عبد العظیم خالد 2066047 كفـءكفـء6152011/03/07 معلم

منشاة مبارك 2011/03/01 عبد القادر خمیس عطیة مفتاح 2252590 كفـءكفـء6162011/03/07 معلم

2011/03/01 الفشن الثانویة للبنین عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف دمحم 658820 كفـءكفـء6172011/03/07 معلم

صالح سعد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عبد هللا دمحم عبد العزیز دمحم 1671462 كفـءكفـء6182011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عبد الناصر فایز ابراھیم دمحم 2088038 كفـءكفـء6192011/03/07 معلم

دمحم فاضل 2011/07/01 عبد النبي كیشار دمحم عوض 657222 كفـءكفـء6202011/07/14 معلم

دمحم صالح االعدادیة المشتركة ك 2011/03/01 عبدالرحمن قطب سید عبدالفتاح 658338 كفـءكفـء6212011/03/07 معلم

منشاة عمرو 2011/07/01 عبدالرحیم ابراھیم على عبدالغنى 656199 كفـءكفـء6222011/07/14 معلم

نزلة البرقى االعدادیة 2011/07/01 عبدالقادر مخلوف  عبدالقادر ابراھیم 2255089 كفـءكفـء6232011/07/14 معلم

عبد اللطیف یوسف االعدادیة 2011/03/01 عبدهللا ناجى شعبان عبد التواب 2083240 كفـءكفـء6242011/03/07 معلم

2011/03/01 الفنت بنین عبیر انور ابراھیم احمد 2066023 كفـءكفـء6252011/03/07 معلم

١تلت  2011/07/01 عبیر حسین فولي حسین 657784 كفـءكفـء6262011/07/14 معلم

١اقفھص  2011/03/01 عبیر درویش عبد التواب درویش 655703 كفـءكفـء6272011/03/07 معلم

ریاض اطفال نزلة اقفھص 2011/03/01 عبیر سید دمحم سید 2192750 كفـءكفـء6282011/03/07 معلم

یوسف صدقى االعدادیة 2011/03/01 عبیر عبد الحمید عبد السالم دمحم 2193755 كفـءكفـء6292011/03/07 معلم

خالد بن الولید 2011/03/01 عبیر دمحم خالف عبد الكریم 658159 كفـءكفـء6302011/03/07 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 عبیر دمحم ربیع حسن دمحم عبد الحمید 658808 كفـءكفـء6312011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة االعدادیة 2011/03/01 عثمان كامل دمحم عبد اللطیف 2085104 كفـءكفـء6322011/03/07 معلم

صالح فرید االعدادیة 2011/07/01 عربي زغلول مصطفى محمود 2300323 كفـءكفـء6332011/07/14 معلم

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عزة ابراھیم ھریدي احمد 2063610 كفـءكفـء6342011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا عزة احمد حسین احمد 657735 كفـءكفـء6352011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/03/01 عزة بكرى فكرى حسن 658863 كفـءكفـء6362011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشراھنة 2011/03/01 عزة رجب حسین حسن 2192934 كفـءكفـء6372011/03/07 معلم

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عزة طة عبد الرحمن دمحم 657340 كفـءكفـء6382011/07/14 معلم

ریاض اطفال صفط النور ع م 2011/03/01 عزة عمار دمحم احمد 2190250 كفـءكفـء6392011/03/07 معلم

البدوى االعدادیة 2011/03/01 عزت ادور عازر رزق 2066212 كفـءكفـء6402011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 عزمي جمال عبد هللا شافعي 1550431 كفـءكفـء6412011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عصام سید امین احمد 2312519 كفـءكفـء6422011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 عطیتو شوقى واقیم غطاس 657068 كفـءكفـء6432011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/03/01 عفاف سمیر ونیس تادرس 658859 كفـءكفـء6442011/03/07 معلم

الجمھود االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عال خلیفة عبد الرازق ابوزید 2086393 كفـءكفـء6452011/02/14 معلم

اعدادى مھنى الفشن االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 عال سید  أحمد  ابراھیم 2052257 كفـءكفـء6462011/03/07 معلم

٢دلھانس االبتدائیة  2011/03/01 عالء ابراھیم علي عبد الغني 657288 كفـءكفـء6472011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 عالء احمد دمحم عمران 2295998 كفـءكفـء6482011/07/14 معلم

)شنرا الجدیدة سابقا(الشھید حسن ابو غنیمة  2011/07/01 عالء حسن الدیب حسن 657297 كفـءكفـء6492011/07/14 معلم

الجمھود االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عالء خمیس محمود جاد المولى 657206 كفـءكفـء6502011/03/07 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2011/03/01 عالء سید امین احمد 2086283 كفـءكفـء6512011/03/07 معلم

دمحم على حسین االعدادیة بالجفادون 2011/03/01 عالء طلعت احمد دمحم 657200 كفـءكفـء6522011/03/07 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/03/01 عالء عبد الوھاب طنطاوى احمد 2092588 كفـءكفـء6532011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/07/01 عالء كمال صادق دمحم 2258739 كفـءكفـء6542011/07/14 معلم

السعداوى 2011/07/01 عالء دمحم محمود احمد 2086500 كفـءكفـء6552011/03/07 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 عالء ھاني عمر دمحم 2086297 كفـءكفـء6562011/03/07 معلم

2011/03/01 الفشن الثانویة للبنین عالءالدین ابو الفتوح دمحم مصطفي 2083508 كفـءكفـء6572011/03/07 معلم

كفردرویش االبتدائیة (الشھید محمود على عبد المنعم
)سابقا 

2011/03/01 على عبد الموجود عثمان عامر 658677 كفـءكفـء6582011/03/07 معلم

رأفت ھندى االبتدائیة 2011/03/01 على دمحم حسن عبید 658187 كفـءكفـء6592011/03/07 معلم

صالح فرید 2011/07/01 علي ابو بكر علي ابو الفضل 2074161 كفـءكفـء6602011/07/14 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 علي احمد دمحم الطماوي 655681 كفـءكفـء6612011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 علي دمحم عبد هللا روبي 655759 كفـءكفـء6622011/03/07 معلم

صفط الخرسا االعدادیة 2011/07/01 علیاء عیسى دیاب دمحم 2073918 كفـءكفـء6632011/07/14 معلم

على عبد الفضیل الثانویة  المشتركة بالبرقى 2011/07/01 عماد الدین مصطفى دمحم ابراھیم 658819 كفـءكفـء6642011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم فاضل 2011/03/01 عماد ربیع محمود دمحم 657232 كفـءكفـء6652011/01/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/03/01 عماد عادل ودیع غالى 2194042 كفـءكفـء6662011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 عماد على على ابراھیم 658186 كفـءكفـء6672011/03/07 معلم

)كیر (بنى منین الجدیدة بنات  2011/07/01 عماد محروس عدلي جرجس 2297025 كفـءكفـء6682011/07/14 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/03/01 عمر حسنى زكى حسین 2088787 كفـءكفـء6692011/03/07 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/03/01 عمر عادل ناعس دمحم 2193378 كفـءكفـء6702011/03/07 معلم

البرقى 2011/03/01 عمر عویس احمد حنفي 2083358 كفـءكفـء6712011/03/07 معلم

نزلة البرقى المشتركة ابتدائي 2011/03/01 عمر دمحم فكرى احمد 658838 كفـءكفـء6722011/03/07 معلم

یوسف صدقى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عمرو انور عبد الوھاب حسن 2088614 كفـءكفـء6732011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عمرو حمدى دمحم  عبد الجواد 2391771 كفـءكفـء6742011/07/14 معلم

٢ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 عمرو عبد الباسط یوسف عبد الجواد 655085 كفـءكفـء6752011/03/07 معلم

بنى صالح 2011/07/01 عمرو دمحم فرج كامل 2082597 كفـءكفـء6762011/07/14 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 غادة سعید زكي مرسي 655426 كفـءكفـء6772011/03/07 معلم

عزبة تلت االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غادة عبد البدیع على حسانین 2084334 كفـءكفـء6782011/07/14 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 غادة عبد الحمید رمضان ابو اللیل 657281 كفـءكفـء6792011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 غادة دمحم كامل صالح 2082510 كفـءكفـء6802011/03/07 معلم

ریاض اطفال على بن ابى طالب 2011/03/01 غادة دمحم دمحم عبد العظیم 1602723 كفـءكفـء6812011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة اقفھص 2011/03/01 غادة دمحم دمحم یوسف 2086374 كفـءكفـء6822011/03/07 معلم

عزبة تلت ریاض اطفال 2011/03/01 غیداء محمود امبابى فرج 2190529 كفـءكفـء6832011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا فا طمة رمضا ن جابر ابراھیم 2084865 كفـءكفـء6842011/03/07 معلم

البرقى 2011/03/01 فا طمة صابر عبد المنعم علي 2083387 كفـءكفـء6852011/03/07 معلم

بسفا 2011/03/01 فاتن احمد مرسى احمد 2084861 كفـءكفـء6862011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 فاتن موسى دمحم حامد 2197506 كفـءكفـء6872011/03/07 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 فادى سامى لبیب فانوس 2086501 كفـءكفـء6882011/03/07 معلم

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فادیة فراج على محمود 2084960 كفـءكفـء6892011/03/07 معلم

صفط الخرسا االعدادیة 2011/03/01 فاطمة ابراھیم على ابراھیم 2074362 كفـءكفـء6902011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 فاطمة احمد محمود على 2101817 كفـءكفـء6912011/07/14 معلم

القضابى ریاض اطفال 2011/03/01 فاطمة حسینى مسعد عبد العال 2192910 كفـءكفـء6922011/03/07 معلم

بسفا 2011/03/01 فاطمة خلیل حسن دمحم 2086365 كفـءكفـء6932011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 فاطمة سعد سبت احمد 2087871 كفـءكفـء6942011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 فاطمة سید ابراھیم دمحم 657014 كفـءكفـء6952011/03/07 معلم

الفنت االعدادیة الجدیدة كیر 2011/03/01 فاطمة علي محمود علي 658167 كفـءكفـء6962011/03/07 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاطمة دمحم عبد العظیم دمحم 657279 كفـءكفـء6972011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/07/01 فاطمة دمحم على على 2091150 كفـءكفـء6982011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فاطمة محمود دمحم مصطفى 2086491 كفـءكفـء6992011/03/15 معلم

الجمھود االعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة مختار توفیق حسین 2194950 كفـءكفـء7002011/07/14 معلم

الحیبة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 فاطمة مصطفى احمد سید 2074461 كفـءكفـء7012011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ ربیع زكریا عبدهللا 655696 كفـءكفـء7022011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ رجب عبدالكریم صبرة 655685 كفـءكفـء7032011/07/14 معلم

ام االبطال االعدادیة بنات 2011/07/01 فاطمھ صالح دمحم طھ 2348815 كفـءكفـء7042011/07/14 معلم

عزبة سالم البحیرى 2011/03/01 فایق احمد عبد الحفیظ سعد 657802 كفـءكفـء7052011/03/07 معلم

السعداوى 2011/03/01 فراج دمحم عید اسماعیل 657299 كفـءكفـء7062011/03/07 معلم

زرابى الحیبة 2011/03/01 فیبى عاید كامل تاوضروس 677715 كفـءكفـء7072011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 فیبى فكرى مسدارى   ابراھیم 2086300 كفـءكفـء7082011/03/07 معلم

صفط النور االعدادیة 2011/03/01 فیبي مالك ابراھیم جرجس 2084100 كفـءكفـء7092011/03/07 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/03/01 فیلیب فخرى متى برسوم 2088773 كفـءكفـء7102011/03/07 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/03/01 قمر سید دمحم احمد 657792 كفـءكفـء7112011/03/07 معلم

منشاة عمرو 2011/03/01 قیاتى سید سید عبدالرحیم 656193 كفـءكفـء7122011/03/07 معلم

دمحم فاضل 2011/07/01 كریمة احمد عبدالوھاب عید 2092741 كفـءكفـء7132011/07/14 معلم

صالح فرید 2011/07/01 كریمة حسن احمد طنطاوي 2074172 كفـءكفـء7142011/07/14 معلم

نزلة البرقى االعدادیة 2011/07/01 كریمة مصطفى دمحم ابو العال 2302037 كفـءكفـء7152011/07/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 كریمھ  رجب  حسن  احمد 2071955 كفـءكفـء7162011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 كریمھ احمد فتحى خلیل 655682 كفـءكفـء7172011/07/14 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/03/01 كمال عبد العظیم عبدهللا عبد اللطیف 657079 كفـءكفـء7182011/03/07 معلم

سعد بن ابى وقاص ریاض اطفال الرسمیة للغات 2011/03/01 كوثر خلیفة عبد الرازق ابوزید 657700 كفـءكفـء7192011/03/07 معلم

2011/07/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا لطفى دمحم  دمحم شعیب 2307799 كفـءكفـء7202011/07/14 معلم

مدرسة الشعراوى االبتدائیة بالفنت 2011/03/01 للیان لطیف فرج سال مھ 2090349 كفـءكفـء7212011/03/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/03/01 لمیاء عبد الناصر محمود دمحم 655687 كفـءكفـء7222011/03/07 معلم

عبد اللطیف یوسف االعدادیة 2011/03/01 لوقا جرجس حبیب عوض 2191410 كفـءكفـء7232011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 لیلى صابر محمود عبداللطیف 657055 كفـءكفـء7242011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة سكة حدید 2011/03/01 لیلى محمود احمد رشوان 2091156 كفـءكفـء7252011/03/07 معلم

١تلت  2011/07/01 لیلي جالل دمحم عطیھ 657787 كفـءكفـء7262011/07/14 معلم

١صفط العرفا  2011/03/01 ماجد كمال كامل على 657057 كفـءكفـء7272011/03/07 معلم

الجمھود االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ماجدة علي دمحم علي 2074216 كفـءكفـء7282011/03/07 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/03/01 مارلین ممدوح مالك حنا 2191261 كفـءكفـء7292011/03/07 معلم

رأفت ھندى االبتدائیة 2011/03/01 ماریا یحى اسعد عبد السید 658188 كفـءكفـء7302011/03/07 معلم

الجمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ماھر عبد العظیم أسماعیل أحمد 657202 كفـءكفـء7312011/07/14 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/07/01 ماھر على عبد هللا حسین 2328741 كفـءكفـء7322011/07/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢ابسوج االبتدائیة  2011/07/01 مایسة أحمد ماھر عكاشة حجازى 657203 كفـءكفـء7332011/07/14 معلم

كفر درویش االعدادیة  المشتركة 2011/03/01 مایفل جورجي فرید اسحق 2083524 كفـءكفـء7342011/03/07 معلم

الحیبة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مایكل فؤاد یعقوب جرجس 657245 كفـءكفـء7352011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا مجاھد حسن امام طنطاوي 658695 كفـءكفـء7362011/03/07 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/07/01 دمحم ابراھیم ابراھیم حسن 2296404 كفـءكفـء7372011/07/14 معلم

عزبة سالم البحیرى 2011/03/01 دمحم ابراھیم شحاتة عبد اللطیف 658135 كفـءكفـء7382011/03/07 معلم

الفنت الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم ابراھیم علي زكي 2074150 كفـءكفـء7392011/03/07 معلم

الحیبة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم ابراھیم دمحم الروبى 657624 كفـءكفـء7402011/03/07 معلم

٢الجمھود االبتدائیة  2011/03/01 دمحم ابو الفضل عبدالعال دسوقى 657195 كفـءكفـء7412011/03/07 معلم

بسفا االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم أحمد أبراھیم جمعة 657084 كفـءكفـء7422011/03/07 معلم

عبد اللطیف یوسف االبتدائیة 2011/03/01 دمحم احمد زیدان عبد اللطیف 658400 كفـءكفـء7432011/03/07 معلم

صفط الخرسا االعدادیة 2011/03/01 دمحم أحمد على أحمد 657208 كفـءكفـء7442011/03/07 معلم

كفردرویش االبتدائیة (الشھید محمود على عبد المنعم
)سابقا 

2011/03/01 دمحم أحمد قرنى أحمد 2066076 كفـءكفـء7452011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الزراعیة 2007/08/08 دمحم احمد دمحم جوده 1622983 كفـءكفـء7462011/06/21 معلم

2011/03/01 الفشن الثانویة للبنین دمحم بیومى دمحم منصور 2084328 كفـءكفـء7472011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم حسن شكرى یسن 2074071 كفـءكفـء7482011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/07/01 دمحم حسن على عبد الطیف 2081858 كفـءكفـء7492011/07/14 معلم

-----------------------------------

7438of 4283 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صفط النور االعدادیة 2011/03/01 دمحم حسن علي عبد المعبود 657729 كفـءكفـء7502011/03/07 معلم

٢تلت المجمعة  2011/07/01 دمحم حسن محمود عبد الرحمن 2086345 كفـءكفـء7512011/07/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم حسنى احمد عبدالغفار 656194 كفـءكفـء7522011/03/07 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم حسین بیومى احمد 658099 كفـءكفـء7532011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 دمحم حنفى عبدهللا عبد الوھاب 2083250 كفـءكفـء7542011/03/07 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/03/01 دمحم حنفى دمحم ابراھیم 657061 كفـءكفـء7552011/03/07 معلم

صالح فرید االعدادیة 2011/03/01 دمحم ربیع احمد دمحم 2089305 كفـءكفـء7562011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 دمحم سالم دمحم سالم 2188935 كفـءكفـء7572011/03/07 معلم

ام االبطال االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم سعد دمحم عبدالعزیز 657197 كفـءكفـء7582011/03/07 معلم

نزلة حنا 2011/07/01 دمحم سید دمحم دمحم 2082642 كفـءكفـء7592011/07/14 معلم

المجاھد االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبد الرازق عبد الوھاب دمحم 657085 كفـءكفـء7602011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 دمحم عبد الرحیم ثابت عید 2087918 كفـءكفـء7612011/03/07 معلم

على عبد الفضیل الثانویة  المشتركة بالبرقى 2011/03/01 دمحم عبد العاطى دمحم عبد اللطیف 658398 كفـءكفـء7622011/02/14 معلم

بسفا 2011/03/01 دمحم عبد العظیم مصطفى حسین 657761 كفـءكفـء7632011/03/07 معلم

كفردرویش االبتدائیة (الشھید محمود على عبد المنعم
)سابقا 

2011/03/01 دمحم عبد اللطیف دمحم دمحم 658680 كفـءكفـء7642011/02/14 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد المنعم عبد المعطي عبد الوھاب 657259 كفـءكفـء7652011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة 2011/03/01 دمحم عبد الوھاب دمحم حسن 657672 كفـءكفـء7662011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

عزبة بشرى الغربیة االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبد الوھاب نصار یس 2083283 كفـءكفـء7672011/07/14 معلم

منشاة عمرو 2011/03/01 دمحم على طلب عبدالعال 656191 كفـءكفـء7682011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم على دمحم احمد 657228 كفـءكفـء7692011/03/07 معلم

یوسف صدقى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم على دمحم على 2088594 كفـءكفـء7712011/03/07 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 دمحم علي بریك محمود 2070573 كفـءكفـء7722011/03/07 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم علي عویس أحمد 1547002 كفـءكفـء7732011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 دمحم عمر فتحى عبد هللا 2084700 كفـءكفـء7742011/03/01 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا دمحم عید قطب احمد 658694 كفـءكفـء7752011/03/07 معلم

١اقفھص  2011/07/01 دمحم فتح الباب دیاب دمحم 2084278 كفـءكفـء7762011/07/14 معلم

بنى منین االعدادیة 2011/03/01 دمحم فرج على اسعد 658131 كفـءكفـء7772011/03/07 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/03/01 دمحم فریح عباس مھران 657241 كفـءكفـء7782011/03/07 معلم

2011/07/01 االعدادیة٣الحریة  دمحم دمحم محمود حجازى 2303379 كفـءكفـء7792011/07/14 معلم

طال االعدادیة 2011/03/01 دمحم محى الدین احمد عبد الصالحین 2189808 كفـءكفـء7802011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا دمحم مصري عبد المولى عبد هللا 2253821 كفـءكفـء7812011/03/07 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/01 دمحم مصطفى حسن عبد الوھاب 2086292 كفـءكفـء7822011/03/07 معلم

دمحم على حسین االعدادیة بالجفادون 2011/03/01 دمحم مقیدم توفیق عبدهللا 2189408 كفـءكفـء7832011/02/14 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم منصور ابراھیم دمحم 657265 كفـءكفـء7842011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

اقفھص المشتركة 2011/07/01 دمحم نادي حسن عبد العظیم 657730 كفـءكفـء7852011/07/14 معلم

صالح فرید االعدادیة 2011/07/01 دمحم نور الدین  طلب دمحم 2084260 كفـءكفـء7862011/07/14 معلم

نزلة اقفھص 2011/07/01 دمحم نور الدین عبد العظیم سیف عوض هللا 655762 كفـءكفـء7872011/07/04 معلم

رأفت ھندى االبتدائیة 2011/03/01 دمحم وھبھ عبد الھادي علي 2069074 كفـءكفـء7882011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم یوسف سید حسن 2388300 كفـءكفـء7892011/07/14 معلم

یوسف صدقى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 محمود  على  نایل دمحم 2071655 كفـءكفـء7902011/03/07 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/03/01 محمود احمد دمحم احمد 656189 كفـءكفـء7912011/03/07 معلم

منشاة عمرو 2011/03/01 محمود انور عبدالوھاب حسن 656188 كفـءكفـء7922011/03/07 معلم

٢ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 محمود جمال عبد الناصر دمحم بیومى 655083 كفـءكفـء7932011/03/07 معلم

٢بنى صالح االبتدائیة  2011/07/01 محمود حسن محمود دمحم 658111 كفـءكفـء7942011/07/14 معلم

صفط العرفا االعدادیة 2011/07/01 محمود حنفى محمود عبد العزیز 2296003 كفـءكفـء7952011/07/14 معلم

الفنت الشرقیة 2011/07/01 محمود حنفى محمود مراد 657670 كفـءكفـء7962011/07/14 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/03/01 محمود سید محمود دمحم 2063684 كفـءكفـء7972011/03/07 معلم

رأفت ھندى االبتدائیة 2011/03/01 محمود عثمان دمحم دمحم 654738 كفـءكفـء7982011/03/07 معلم

كترینا االبتدائیة 2011/03/01 محمود قرني زناتھ عیسوي 2060231 كفـءكفـء7992011/03/07 معلم

٢الجمھود االبتدائیة  2011/03/01 محمود لبیب محمود منصور 657198 كفـءكفـء8002011/03/07 معلم

دمحم صالح االعدادیة المشتركة ك 2011/03/01 محمود دمحم احمد عثمان 658177 كفـءكفـء8012011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

دیر الحدید االبتدائیة 2011/03/01 محمود دمحم شمردل امین 2061791 كفـءكفـء8022011/03/07 معلم

١ابسوج االبتدائیة  2011/07/01 محمود دمحم دمحم احمد 2082543 كفـءكفـء8032011/07/14 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/03/01 محمود محمود غالب حمدان 2194018 كفـءكفـء8042011/03/07 معلم

صفط العرفا االعدادیة 2011/07/01 محمود مصطفى دمحم حسب النبى 2307819 كفـءكفـء8052011/07/14 معلم

دمحم صالح االعدادیة المشتركة ك 2011/07/01 محمود یوسف خلیل عبد العزیز 655082 كفـءكفـء8062011/07/14 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2011/07/01 مختار  دمحم مصطفى  دمحم 2074426 كفـءكفـء8072011/07/14 معلم

٢ابسوج االبتدائیة  2011/07/01 مرثا ولیم نبیھ عبد الشھید 658813 كفـءكفـء8082011/07/14 معلم

الفنت الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مرفت صالح وھبة بینامین 2362683 كفـءكفـء8092011/07/14 معلم

خالد بن الولید 2011/03/01 مروة سعید دمحم مصطفى زید 658153 كفـءكفـء8102011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 مروة عبد التواب كامل عبد الوھاب 2193224 كفـءكفـء8112011/03/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/07/01 مروة فاروق اسماعیل دمحم 655420 كفـءكفـء8122011/07/14 معلم

ریاض اطفال رأفت ھندى االبتدائیة 2011/07/01 مروة قطب ابراھیم دمحم 2190332 كفـءكفـء8132011/07/14 معلم

خالد بن الولید 2011/03/01 مروة دمحم فتح اللة على 658155 كفـءكفـء8142011/03/07 معلم

خالد بن الولید 2011/03/01 مروة دمحم فكرى احمد 2088550 كفـءكفـء8152011/03/07 معلم

ام االبطال االعدادیة بنات 2011/03/01 مروة ممدوح احمد دمحم 2083218 كفـءكفـء8162011/03/07 معلم

عمر بن عبد العزیز 2011/07/01 مروة نبیل رمضان محمود 2348838 كفـءكفـء8172011/07/14 معلم

ریاض اطفال الفنت بنات.ف 2011/03/01 مروة یونس دمحم دمحم 2194204 كفـءكفـء8182011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

نزلة اقفھص 2011/03/01 مروه دمحم عبد التواب جاد 2082490 كفـءكفـء8192011/03/07 معلم

المجاھد ریاض اطفال 2011/03/01 مروه محمود سید دمحم 2185306 كفـءكفـء8202011/03/07 معلم

نزلة البرقى االعدادیة 2009/06/03 مروه محمود فتحي احمد 2359942 كفـءكفـء8212011/07/14 معلم

)الفنت االبتدائیة الجدیدة(الشعراوى ریاض اطفال  2011/03/01 مریان رفعت ادیب منسى 2193775 كفـءكفـء8222011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا مریان فتحى زكى رزق هللا 2076231 كفـءكفـء8232011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفر درویش 2011/03/01 مریان یوسف بشرى عیاد 2257211 كفـءكفـء8242011/03/07 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/03/01 مریم ابراھیم ریاض صلیب 2089423 كفـءكفـء8252011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مریم اسكندر ابراھیم میخائیل 2189004 كفـءكفـء8262011/07/14 معلم

الفشن الجدیدة 2011/03/01 مریم جرجس اسكندر عوض 2082635 كفـءكفـء8272011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/03/01 مریم حلیم یعقوب خلیل 658860 كفـءكفـء8282011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 مریم صبرى عزیز جرجس 657091 كفـءكفـء8292011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة سكة حدید 2011/03/01 مریم عازر حنین مقار 657095 كفـءكفـء8302011/03/07 معلم

سعد بشیر ریاض اطفال 2011/03/01 مریم ودیع میخائیل صلیب 2192809 كفـءكفـء8312011/03/07 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 مسعد عبد المنعم حسین على 2086584 كفـءكفـء8322011/03/07 معلم

عبد اللطیف یوسف االبتدائیة 2011/07/01 مسعد عیسى اسماعیل موسى 656449 كفـءكفـء8332011/07/14 معلم

عصام سالم الثانویة بنات 2011/03/01 مصطفى ابراھیم عبدالرازق عمار 656195 كفـءكفـء8342011/03/07 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 مصطفى أحمد عباس احمد 2098073 كفـءكفـء8352011/03/07 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحیبة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مصطفى بركات عالم ابو زید 657243 كفـءكفـء8362011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 مصطفى جابر سعید دمحم 655771 كفـءكفـء8372011/03/07 معلم

الجمھود االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مصطفى حسین عباس دمحم 657209 كفـءكفـء8382011/03/07 معلم

عصام سالم الثانویة بنات 2011/03/01 مصطفى عبد الرحیم عبدهللا حسین 2075850 كفـءكفـء8392011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/03/01 مصطفى دمحم عبد العظیم ابراھیم 2082465 كفـءكفـء8402011/03/07 معلم

صالح فرید االعدادیة 2011/03/01 مصطفي سید مصطفي ھاللي 2061834 كفـءكفـء8412011/03/07 معلم

مدرسة الشعراوى االبتدائیة بالفنت 2011/03/01 مصطفي عبد الرحیم دمحم احمد 657332 كفـءكفـء8422011/03/07 معلم

٢دلھانس االبتدائیة  2011/07/01 مصطفي كمال دمحم ابراھیم 657289 كفـءكفـء8432011/07/14 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2011/07/01 معتمد دمحم حسانین عبد المجید 2074436 كفـءكفـء8442011/07/14 معلم

طال 2011/03/01 منال حسن ابراھیم دمحم 657796 كفـءكفـء8452011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 منال حسین معوض نادى 2101373 كفـءكفـء8462011/03/07 معلم

الفنت الشرقیة 2011/03/01 منال فیصل جمال احمد 2086314 كفـءكفـء8472011/03/07 معلم

الفنت المشتركة االعدادیة (الشھید دمحم احمد على
)سابقا

2011/03/01 منال محمود دمحم دمحم 2254778 كفـءكفـء8482011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 منال مرسى احمد مرسى 2074169 كفـءكفـء8492011/03/07 معلم

طال 2011/03/01 منال ھاشم ذكى دمحم 2123211 كفـءكفـء8502011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 منى  محمود خلیل فرید 2101242 كفـءكفـء8512011/07/14 معلم

دمحم على حسین االعدادیة بالجفادون 2011/03/01 منى احمد عبد التواب احمد 2189398 كفـءكفـء8522011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفشنبنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 منى امام صالح مرسي 2084979 كفـءكفـء8532011/03/07 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 منى جمال سید دمحم 2086541 كفـءكفـء8542011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 منى حسن دمحم دمحم 2168746 كفـءكفـء8552011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال دلھانس االبتدائیة . ف 2011/03/01 منى حنا ابراھیم بشارة 2192916 كفـءكفـء8562011/03/07 معلم

قرنى دمحم دمحم الحوشى 2011/03/01 منى شعبان فھمى ابو ھشیمة 2074389 كفـءكفـء8572011/03/07 معلم

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/07/01 منى عبد الرحمن سید دسوقي 657781 كفـءكفـء8582011/07/14 معلم

نزلة البرقى ریاض اطفال 2011/07/01 منى عبد الرحیم عبدهللا حسین 2084099 كفـءكفـء8592011/07/14 معلم

مدرسة الشعراوى االبتدائیة بالفنت 2011/07/01 منى عصمت احمد عبد العلیم 2399713 كفـءكفـء8602011/07/14 معلم

ریاض اطفال على بن ابى طالب 2011/03/01 منى فاروق اسماعیل دمحم 2054277 كفـءكفـء8612011/03/07 معلم

ریاض اطفال الفنت بنات.ف 2011/07/01 منى كمال شفیق الیاس 2218855 كفـءكفـء8622011/07/14 معلم

اقفھص المشتركة 2011/07/01 منى دمحم عبد العظیم ابراھیم 2253735 كفـءكفـء8632011/07/14 معلم

ریاض اطفال الفنت بنات.ف 2011/03/01 منى دمحم دمحم عبد الجواد 2194963 كفـءكفـء8642011/03/07 معلم

دمحم صالح الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 منى دمحم محمود دمحم 2130399 كفـءكفـء8652011/07/14 معلم

خالد بن الولید 2011/03/01 منى مصطفى امین مصطفى 2086571 كفـءكفـء8662011/03/07 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 مني رجب طھ سالم 2063718 كفـءكفـء8672011/03/07 معلم

2011/03/01 الفشن الثانویة للبنین مني رمضان جابر ابراھیم 1672145 كفـءكفـء8682011/03/07 معلم

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مني سید دمحم سعید 657291 كفـءكفـء8692011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4290 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١اقفھص  2011/03/01 مھا شادى حسن على 2097992 كفـءكفـء8702011/03/07 معلم

١اقفھص  2011/07/01 مھا مختار احمد إبراھیم 655686 كفـءكفـء8712011/07/14 معلم

ریاض اطفال الفنت بنات.ف 2011/03/01 میرا مكرم ولیم جرجس 2082459 كفـءكفـء8722011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 میرت عاطف نصیف غالي 667540 كفـءكفـء8732011/03/07 معلم

عبد اللطیف یوسف االبتدائیة 2011/03/01 مینا اسحق صدیق یوسف 1547008 كفـءكفـء8742011/03/07 معلم

2011/03/01 الفنت بنین مینا عاید توفیق مفتاح 657333 كفـءكفـء8752011/03/07 معلم

الفنت بنات 2011/03/01 مینا عبد الساتر عطاm حنا 2084011 كفـءكفـء8762011/03/07 معلم

دمحم صالح االعدادیة المشتركة ك 2011/07/01 مینا كمال ریاض حنا 2300316 كفـءكفـء8772011/07/14 معلم

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مینا مسعد بطرس حنین 2075787 كفـءكفـء8782011/03/07 معلم

السالم االبتدائیة بأقفھص 2011/03/01 ناجى صابر دمحم دمحم 2074469 كفـءكفـء8792011/03/07 معلم

صفط النور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نادر محروس ولسن رزق 667744 كفـءكفـء8802011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/07/01 نادي دمحم عبد الفضیل عبد الباري 2192591 كفـءكفـء8812011/07/14 معلم

نزلة اقفھص 2011/03/01 نادیة ربیع شمردل حسن 655777 كفـءكفـء8822011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 نادیة طھ عبد الرحمن دمحم 658671 كفـءكفـء8832011/03/07 معلم

2011/03/01 الشھید دمحم صفوت حرب تلت سابقا نادیة عید عبد الوھاب قندیل 657766 كفـءكفـء8842011/03/07 معلم

مدرسة الشعراوى االبتدائیة بالفنت 2011/03/01 نادیة دمحم حسن عبد الحمید 658629 كفـءكفـء8852011/03/07 معلم

فاطمة الزھراءاالبتدائیة بالفنت الشرقیة 2011/07/01 نادیة دمحم ربیع عبد العلیم مصطفى 655704 كفـءكفـء8862011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/03/01 نادیة دمحم دمحم خیر 2090331 كفـءكفـء8872011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نادیة محمود على حسن 2101818 كفـءكفـء8882011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 نادیھ حمدى سید احمد 2101381 كفـءكفـء8892011/03/07 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 نادیھ عاطف ولیم اندراوس 2069811 كفـءكفـء8902011/03/07 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 نانسى موریس مایز ابراھیم 2075869 كفـءكفـء8912011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ناھد كمال فتح هللا على 2170249 فوق المتوسطفوق المتوسط8922011/03/07 معلم

٢تلت المجمعة  2011/03/01 ناھد دمحم العربى نصرهللا حسین 2088117 كفـءكفـء8932011/03/07 معلم

)كیر (بنى منین الجدیدة بنات  2011/07/01 نبیل عبد الوھاب دمحم دمحم 657081 كفـءكفـء8942011/07/14 معلم

قرنى دمحم دمحم الحوشى 2011/03/01 نبیلة كمال جرجس حنا 658811 كفـءكفـء8952011/03/07 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 نجاة كمال احمد سالم 658663 كفـءكفـء8962011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 نجالء احمد دمحم على 2188983 كفـءكفـء8972011/03/07 معلم

الجمھود االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجالء حسین عبد الحمید دمحم 654767 كفـءكفـء8982011/03/07 معلم

الفنت بنات 2011/03/01 نجالء عباس رمضان دمحم 1602784 كفـءكفـء8992011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نجالء فتحي عویس علي 2082567 كفـءكفـء9002011/03/07 معلم

٢ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 نجوى حسنى احمد محمود 655088 كفـءكفـء9012011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 نرمین ودیع بشرى انطون 2087853 كفـءكفـء9022011/03/07 معلم

نزلة البرقى االعدادیة 2011/07/01 نسرین اسحق ابراھیم خلیل 2073770 كفـءكفـء9032011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الفنت الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 نسرین شعبان علي عبد الجواد 2069285 كفـءكفـء9042011/03/07 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 نسرین صالح سلطان عبد اللطیف 2248239 كفـءكفـء9052011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 نسرین صموئیل بخیت بسادة 658674 كفـءكفـء9062011/03/07 معلم

قرني الحوشي االعدادیة 2011/03/01 نسمة حسین محمود عبد الفتاح 2189518 كفـءكفـء9072011/03/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/03/01 نصر دمحم احمد دمحم 655084 كفـءكفـء9082011/03/07 معلم

صفط العرفا االعدادیة 2011/03/01 نضار عبد الوھاب مصطفى دمحم 2032873 كفـءكفـء9092011/03/07 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 نعمة صابر علي عبد العظیم 657829 كفـءكفـء9102011/03/07 معلم

ریاض اطفال عزبة البنك االبتدائیة.ف 2011/03/01 نعمة فرج حبیب عبد المالك 2191266 كفـءكفـء9112011/03/07 معلم

بسفا 2011/07/01 نعمة دمحم احمد عثمان 2084905 كفـءكفـء9122011/07/14 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/07/01 نعمھ دمحم حسین دمحم 2086347 كفـءكفـء9132011/07/14 معلم

صفط النور االعدادیة 2011/03/01 نعیمة جمال كامل علي 657754 كفـءكفـء9142011/03/07 معلم

على بن ابى طالب 2011/03/01 نفین سعد جرجس عبد المالك 658162 كفـءكفـء9152011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/07/01 نھا درویش عبد التواب درویش 2191293 كفـءكفـء9162011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 نھلة جمال صادق دمحم 2089430 كفـءكفـء9172011/03/07 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 نھى ثروت فتحى ذكى 2369242 كفـءكفـء9182011/07/14 معلم

اقفھص المشتركة 2011/03/01 نھى جالل دمحم شریف 658810 كفـءكفـء9192011/03/07 معلم

دمحم فاضل 2011/03/01 نھى حسین عبدالعظیم حسین 673140 كفـءكفـء9202011/03/07 معلم
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رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 نھى حلمى دمحم جاد 658190 كفـءكفـء9212011/03/07 معلم

الشراھنة االبتدائیة 2011/03/01 نوال كمال عبد الوھاب وھبة 655091 كفـءكفـء9222011/03/07 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 نورا نور الدین دمحم عكاشة 655089 كفـءكفـء9232011/03/07 معلم

الكنیسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نورالدین عبدالحمید مھدى احمد 2254345 كفـءكفـء9242011/07/14 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 نورة عمر محمود احمد 2191224 كفـءكفـء9252011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/07/01 نوره محمود مصطفى كمال 2069805 كفـءكفـء9262011/07/14 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/07/01 نیللى ابراھیم دمحم وافى 658873 كفـءكفـء9272011/07/14 معلم

)ألفت حسین ( الحیبة االعدادیة  2011/03/01 ھالة جمال دمحم حسن 657296 كفـءكفـء9282011/03/07 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/07/01 ھالة جمال دمحم دمحم 2296435 كفـءكفـء9292011/07/14 معلم

)الشقر سابقا ( الشھید أحمد دمحم عبد العظیم  2011/03/01 ھالة على عبد الفضیل احمد 657344 كفـءكفـء9302011/03/07 معلم

٢صفط العرفا 2011/03/01 ھالة مصطفى سلیم احمد 658858 كفـءكفـء9312011/03/07 معلم

السالم االبتدائیة بأقفھص 2011/03/01 ھالھ سعد ابراھیم معوض 2069203 كفـءكفـء9322011/03/07 معلم

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھالھ عبد العظیم عبد المعبود خیرهللا 2191399 كفـءكفـء9332011/03/07 معلم

١تلت  2011/07/01 ھانى سمیر موسى ذكى 2393038 كفـءكفـء9342011/07/14 معلم

عزبة بشرى الغربیة االعدادیة 2011/03/01 ھانى عمار دمحم  احمد 2090385 كفـءكفـء9352011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 ھاني طھ احمد طھ 2082518 كفـءكفـء9362011/03/07 معلم

نزلة حنا 2011/03/01 ھبة أبراھیم حبیب عطیة 657089 كفـءكفـء9372011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

المجاھد االبتدائیة 2011/07/01 ھبة شعبان فتح الباب عبد العظیم 655693 كفـءكفـء9382011/07/14 معلم

بسفا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبة صابر عباس مرسى 2254358 كفـءكفـء9392011/07/14 معلم

فصول منشأة مبارك االعدادیة 2011/03/01 ھبة طھ مصطفى سید 2085096 كفـءكفـء9402011/03/07 معلم

بنى صالح 2011/03/01 ھبة عبد الجواد سید عبد الجواد 2063640 كفـءكفـء9412011/03/07 معلم

الشراھنة االبتدائیة 2011/03/01 ھبة عبد هللا مصطفى دمحم 654829 كفـءكفـء9422011/03/07 معلم

الشراھنة االبتدائیة 2011/03/01 ھبة فایق عویس عبد اللطیف 658123 كفـءكفـء9432011/03/07 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبة دمحم دمحم محجوب 2191174 كفـءكفـء9442011/07/14 معلم

اعدادى مھنى الفشن االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 ھبھ احمد احمد احمد حسین 2297018 كفـءكفـء9452011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ھبھ احمد فتحي عبد العزیز 2185335 كفـءكفـء9462011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الزراعیة 2011/03/01 ھبھ حامد معوض عباس 2085051 كفـءكفـء9472011/03/07 معلم

الفنت االعدادیة الجدیدة كیر 2011/03/01 ھبھ سامى نجیب اسكندر 2193991 كفـءكفـء9482011/03/07 معلم

شنرا االعدادیة المشتركة (الشھید حسین دمحم رمضان
)سابقا

2011/03/01 ھبھ سلیم صمیدة ابو القاسم 2255889 كفـءكفـء9492011/03/07 معلم

ریاض اطفال الزاویة الخضراء. ف 2011/07/01 ھبھ طھ محمود دمحم 2204789 كفـءكفـء9502011/07/14 معلم

عزبة تلت االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ عثمان ابراھیم عثمان 657772 كفـءكفـء9512011/03/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االعدادیة 2011/03/01 ھبھ على عبد السالم ابراھیم 2172893 كفـءكفـء9522011/03/07 معلم

2011/03/01 الفنت بنین ھبھ فاروق عبد الصمد دمحم 2066046 كفـءكفـء9532011/03/07 معلم

صفط النور االعدادیة 2011/03/01 ھبھ دمحم فایز كامل 2204859 كفـءكفـء9542011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4295 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

دلھانس االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدى  فایزى دمحم ابراھیم عبد الجواد 2379695 كفـءكفـء9552011/07/14 معلم

الفشن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھدى رسالن حسن دمحم 2362211 كفـءكفـء9562011/07/14 معلم

الفنت الشرقیة سكة حدید 2011/03/01 ھدى دمحم دمحم قطب 2089611 كفـءكفـء9572011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ھدى ھالل توفیق عبده 2188790 كفـءكفـء9582011/07/14 معلم

تلت الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 ھدي احمد دمحم عبد المجید 655697 كفـءكفـء9592011/03/07 معلم

الزاویة الخضراء 2011/03/01 ھدي عرفھ علي مھدي 658701 كفـءكفـء9602011/03/07 معلم

اقفھص المشتركة 2011/07/01 ھدي دمحم شحاتھ حسین 2300380 كفـءكفـء9612011/07/14 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھشام احمد ابراھیم دمحم 2255302 كفـءكفـء9622011/03/07 معلم

الفشن  االعدادیة بنات 2011/03/01 ھمت مصطفى ابراھیم دمحم 2190321 كفـءكفـء9632011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ھناء أحمد عبد الشافى أحمد 657094 كفـءكفـء9642011/03/07 معلم

زرابى الحیبة 2011/07/01 ھناء احمد دمحم محمود 2389110 كفـءكفـء9652011/07/14 معلم

الفشن االعدادیة بنین 2011/07/01 ھناء بشرى ریاض صلیب 2297820 كفـءكفـء9662011/07/14 معلم

الفنت الغربیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھناء جودة ابو العال عبد اللطیف 657286 كفـءكفـء9672011/03/07 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھناء حسن دمحم حسن 2255877 كفـءكفـء9682011/03/07 معلم

١ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 ھناء عبد التواب عبد العظیم یوسف 658175 كفـءكفـء9692011/03/07 معلم

الفشن االعدادیة بنین 2011/07/01 ھناء عبد الستار اسماعیل یوسف 2205336 كفـءكفـء9702011/07/14 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/07/01 ھناء على جوده على 2101377 كفـءكفـء9712011/01/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

كفر درویش االعدادیة  المشتركة 2011/07/01 ھناء دمحم عبد الجواد دمحم 2382727 كفـءكفـء9722011/07/14 معلم

الفنت الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھناء دمحم فؤاد ریاض 2084119 كفـءكفـء9732011/03/07 معلم

٢دمحم فاضل االبتدائیة  2011/03/01 ھناء دمحم محمود عبد الرحیم 2083436 كفـءكفـء9742011/03/07 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/03/01 ھناء نادى جمعة دمحم 2071467 كفـءكفـء9752011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 ھند بدوى مصطفى على 2086282 كفـءكفـء9762011/03/07 معلم

بنى صالح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھند حسن دمحم لطفي بخیت 2088063 كفـءكفـء9772011/03/07 معلم

السالم ریاض اطفال بأقفھص 2011/03/01 ھند ربیع على عبد الغنى 2088578 كفـءكفـء9782011/03/07 معلم

عزبة تلت االبتدائیة 2011/03/01 ھند سید صبرة احمد 2255298 كفـءكفـء9792011/03/07 معلم

رأفت ھندى االبتدائیة 2011/03/01 ھند عبد الرحیم عبد العظیم سلیمان 2075533 كفـءكفـء9802011/03/07 معلم

)الشقر سابقا ( الشھید أحمد دمحم عبد العظیم  2011/03/01 ھند على سید مرسى 657338 كفـءكفـء9812011/03/07 معلم

)الشقر سابقا ( الشھید أحمد دمحم عبد العظیم  2011/03/01 ھند فاروق سید محمود 2071620 كفـءكفـء9822011/03/07 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 ھندى طھ سید دمحم 2090427 كفـءكفـء9832011/03/07 معلم

١اقفھص  2011/07/01 ھویدا احمد دمحم عبد الوھاب 2334379 كفـءكفـء9842011/07/14 معلم

الفشن الثانویة الجدیدة  بنین 2011/03/01 ھویدا بدوي مصطفى علي 2088797 كفـءكفـء9852011/03/07 معلم

الفشن الثانویة التجاریة 2011/03/01 ھویدا نبیھ فھمى اسرائیل 657677 كفـءكفـء9862011/03/07 معلم

الفنت بنین ریاض اطفال 2011/03/01 ھیام حسین كامل ابراھیم 2255739 كفـءكفـء9872011/03/07 معلم

عبد اللطیف یوسف االبتدائیة 2011/03/01 ھیام عوض عبد الحمید السید 1546991 كفـءكفـء9882011/03/07 معلم
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٢بنى صالح االبتدائیة  2011/03/01 ھیثم حسني عبا س ابرا ھیم 2090423 كفـءكفـء9892011/03/07 معلم

كفردرویش االبتدائیة (الشھید محمود على عبد المنعم
)سابقا 

2011/03/01 ھیفاء احمد عبد الوھاب عبد العلیم 657327 كفـءكفـء9902011/03/07 معلم

رأفت ھندى االعدادیة 2011/03/01 وائل سمیر احمد  ھاشم 2089332 كفـءكفـء9912011/03/07 معلم

٢دلھانس االبتدائیة  2011/03/01 وداد عاید قاسم احمد 2073726 كفـءكفـء9922011/03/07 معلم

الفنت االعدادیة الجدیدة كیر 2011/07/01 وردة سناء شرف الدین قرنى عبد الوھاب 2301060 كفـءكفـء9932011/07/14 معلم

القضابى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 وردة میخائیل عوض هللا میخائیل 2074397 كفـءكفـء9942011/03/07 معلم

الفشن الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 ورده جمعھ عبد الحمید عید 1634003 كفـءكفـء9952011/03/07 معلم

البرقى 2011/03/01 وسام جمال عبد الموجود جاد الرب 658195 كفـءكفـء9962011/03/07 معلم

ریاض اطفال فاطمة الزھراء بالفنت 2011/03/01 وفاء زكریا عبد القوى عبد الرحیم 2172871 كفـءكفـء9972011/03/07 معلم

نزلة اقفھص االعدادى المشتركة 2011/03/01 وفاء سید ابراھیم حسانین 2255311 كفـءكفـء9982011/03/07 معلم

صفط الخرسا 2011/03/01 وفاء طھ محمود دمحم 2061778 كفـءكفـء9992011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشقر. ف 2011/07/01 وفاء على عبد اللطیف على 2189309 كفـءكفـء10002011/07/14 معلم

سعد بن ابى وقاص ریاض اطفال الرسمیة للغات 2011/03/01 وفاء كمال فتحى دمحم 2123345 كفـءكفـء10012011/03/07 معلم

الفشن الجدیدة 2011/03/01 والء حسن عبد العظیم حسن 2075597 كفـءكفـء10022011/03/07 معلم

دمحم فاضل 2011/07/01 والء خمیس مصطفى سید 2088763 كفـءكفـء10032011/07/14 معلم

القضابى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 والء طھ احمد طھ 2088788 كفـءكفـء10042011/07/14 معلم

١ابسوج االبتدائیة  2011/03/01 والء عبد الناصر محمود دمحم سید 655786 كفـءكفـء10052011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

صفط العرفا االعدادیة 2011/03/01 والء دمحم حمیدة عصب 2084687 كفـءكفـء10062011/03/07 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 ولید سید ابوبكر دمحم 2082675 كفـءكفـء10072011/03/07 معلم

صالح فرید 2011/07/01 ولید علي بدوي یحیى 2074242 كفـءكفـء10082011/07/14 معلم

عبد الفضیل قندیل جاد المولى 2011/03/01 ولید عید عبد الحكیم دمحم 655760 كفـءكفـء10092011/03/07 معلم

)ابسوج سابقا(الشھید خلیفھ حسن عبد الجید 2011/03/01 یا سر دمحم حسن عبد اللطیف 2091850 كفـءكفـء10102011/03/07 معلم

)كیر (بنى منین الجدیدة بنات  2011/03/01 یاسر جابر وجید عبد النادى 658128 كفـءكفـء10112011/03/07 معلم

بنى صالح 2011/07/01 یاسر دمحم الحسین دمحم اسماعیل 2080703 كفـءكفـء10122011/07/14 معلم

صالح فرید 2011/03/01 یاسر مصطفي ابراھیم دمحم 657326 كفـءكفـء10132011/03/07 معلم

صفط الخرسا االعدادیة 2011/03/01 یسرا عمر فتحى عبدهللا 2084711 كفـءكفـء10142011/03/07 معلم

بسفا 2011/07/01 یونس على دمحم خضر 2389208 كفـءكفـء10152011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المحمودیة القدیمة 2011/07/01 احمد عباس دمحم دمحم 2269050 كفـءكفـء12011/07/14 أمین مكتبة

مصطفى اغا اإلبتدائیة 2011/07/01 احمد عزت ابو الخیر محمود 2131198 كفـءكفـء22011/07/14 أمین مكتبة

الشماشرجى 2011/07/01 اسماء عبد الحمید یس على 2148274 كفـءكفـء32011/07/14 أمین مكتبة

فصول الكوم االحمر االعدادیة 2011/07/01 الھام سعید سعدهللا فرج 2147241 كفـءكفـء42011/07/14 أمین مكتبة

٢سمسطا بنین  2011/07/01 جمال مبروك حسن دمحم 2132613 كفـءكفـء52011/07/14 أمین مكتبة

الشھید فاروق محمود دھشان االبتدائیة 2011/07/01 حمدي عبد الوھاب علي دمحم 1697662 كفـءكفـء62011/07/14 أمین مكتبة

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2011/07/01 رحاب دمحم رمضان احمد 2272558 كفـءكفـء72011/07/14 أمین مكتبة

قفطان الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 سلوى عبد العظیم دمحم دمحم 2148251 كفـءكفـء82011/07/14 أمین مكتبة

١مصطفى كامل  2011/07/01 شیماء دمحم البطل شعبان عبده 2269028 كفـءكفـء92011/07/14 أمین مكتبة

١الشنطور المجمعة  2011/07/01 صفاء كمال دمحم حسن 2269023 كفـءكفـء102011/07/14 أمین مكتبة

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/07/01 عمر سلیمان دمحم احمد 2272878 كفـءكفـء112011/07/14 أمین مكتبة

مازورة االعدادیة بنین 2011/03/01 فاطمھ احمد زین العابدین احمد 2126624 كفـءكفـء122011/03/07 أمین مكتبة

المحمودیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم احمد عبد العظیم دمحم 2394670 كفـءكفـء132011/07/14 أمین مكتبة

المحمودیة االعدادیة 2011/07/01 دمحم سعید فھمى دمحم 2132345 كفـءكفـء142011/07/14 أمین مكتبة

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سمیر عبد الحكیم عبد الغنى 2143354 كفـءكفـء152011/07/14 أمین مكتبة

دشاشة االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم شكرى دمحم حسانین 2258051 كفـءكفـء162011/07/14 أمین مكتبة

القصبة 2011/07/01 دمحم عبد الغفار سید  اسماعیل 2291734 كفـءكفـء172011/07/14 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حلیم باشا بنات 2011/07/01 دمحم عصمت سعد كامل 2396394 كفـءكفـء182011/07/14 أمین مكتبة

٢مصطفى كامل  2011/07/01 مرفت جابر محمود موسى 2131171 كفـءكفـء192011/07/14 أمین مكتبة

قفطان الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 مروه صبرى دمحم علوان 2393241 كفـءكفـء202011/07/14 أمین مكتبة

الشیخ ابو ملیح 2011/07/01 نانھ محمود على دمحم 2130726 كفـءكفـء212011/07/14 أمین مكتبة

١دشطوط المجمعة  2011/07/01 نورا عباس معوض احمد 2270103 كفـءكفـء222011/07/14 أمین مكتبة

٢الشنطور المجمعة  2011/07/01 ھند سید احمد دمحم سید احمد 2389095 كفـءكفـء232011/07/14 أمین مكتبة

إعدادي- كوم الرمل للتعلیم االساسى  2011/07/01 وحید على شكرى شحاتھ 2141715 كفـءكفـء242011/07/14 أمین مكتبة

نزلة الدیب 2011/07/01 وفاء عصمت احمد فرج 2262660 كفـءكفـء252011/07/14 أمین مكتبة

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 1995/09/01 ام ھاشم مسعود محمود عبد الجواد 2087017 كفـءكفـء262009/11/03 أخصائى تكنولوجیا أول

الشھداء االعدادیة بنین 2011/07/01 احمد رفعت عبد العظیم على 2266668 كفـءكفـء272011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید رمضان على عبداللطیف االعدادیة بنین 2011/07/01 احمد شعبان عبد الوھاب احمد 2267774 كفـءكفـء282011/07/14 أخصائى تكنولوجیا

عبد الحمید عبد الحفیظ سلیمان المشتركة 2011/07/01 احمد حسن حافظ منصور 2112386 كفـءكفـء292011/07/14 أخصائى نفسى

الشھید رمضان على عبداللطیف االعدادیة بنین 2011/07/01 احمد دمحم دمحم محمود احمد 2089395 كفـءكفـء302011/07/14 أخصائى نفسى

احمد زویل الرسمیة لغات االعدادیة 2011/07/01 حسناء امین دمحم عبد الوھاب 2145911 كفـءكفـء312011/07/14 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب الثانویة بدشطوط 2011/07/01 رابعھ معروف دمحم سنوسى دمحم 2289639 كفـءكفـء322011/07/14 أخصائى نفسى

االمانى 2011/07/01 رحاب دمحم عبدالفتاح مسعود 2133365 كفـءكفـء332011/07/14 أخصائى نفسى

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/03/01 رندا ھارون ذكرى عبد البر 2147292 كفـءكفـء342011/03/07 أخصائى نفسى
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 سمیھ دمحم على سعد 2147333 كفـءكفـء352011/03/07 أخصائى نفسى

بدھل االعدادیة بنات 2011/07/01 عبیر جمال احمد صید 2131315 كفـءكفـء362011/07/14 أخصائى نفسى

البلھاسى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عزه حمدى عبد العزیز حسیب 2125757 كفـءكفـء372011/07/14 أخصائى نفسى

العساكرة الجدیدة 2011/07/01 مروه رشوان دمحم عبد الحفیظ 2125268 كفـءكفـء382011/07/14 أخصائى نفسى

١مصطفى كامل  2011/07/01 مھا سید احمد عثمان 2144782 كفـءكفـء392011/07/14 أخصائى نفسى

عبد الحمید عبد الحفیظ سلیمان المشتركة 2011/03/01 مھا دمحم دمحم عبد اللطیف 2131180 كفـءكفـء402011/03/07 أخصائى نفسى

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2011/07/01 نادیھ سالمھ جبر عبد الحفیظ 2257627 كفـءكفـء412011/07/14 أخصائى نفسى

عمر فتح الباب بنات 2011/03/01 نجاة محمود حسن محمود 2143143 كفـءكفـء422011/03/07 أخصائى نفسى

سمسطا االعدادیة بنات 2011/07/01 نجوى ابراھیم على دمحم 2143080 كفـءكفـء432011/07/14 أخصائى نفسى

٢الشنطور المجمعة  2011/07/01 ھویدا عبد هللا ابراھیم السید 2129448 كفـءكفـء442011/07/14 أخصائى نفسى

مصطفى اغا اإلبتدائیة 2011/07/01 ابتھال رشدى سوبى عطیھ 2151186 كفـءكفـء452011/07/14 أخصائى اجتماعى

مدرسة الشماشرجى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم حسین حسن دمحم 672717 كفـءكفـء462011/07/14 أخصائى اجتماعى

الصعایدة اإلبتدائیة القدیمة 2011/03/01 ابراھیم دمحم مناع على 2144774 كفـءكفـء472011/03/07 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احالم دمحم القرنى صالحین دمحم 2146735 كفـءكفـء482011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید یحى جالل 2011/07/01 احمد صبحى فتحى سید 2247660 كفـءكفـء492011/07/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد عبد الوھاب ابراھیم عبد الوھاب 672306 كفـءكفـء502011/07/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد مبروك ھاشم محمود 2155382 كفـءكفـء512011/07/14 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

البلھاسي اإلبتدائیة 2011/07/01 اسماء ابراھیم عجمى خلیفھ 2148900 كفـءكفـء522011/07/14 أخصائى اجتماعى

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/03/01 اشرف عزت صدقى عبد السمیع 673693 كفـءكفـء532011/03/07 أخصائى اجتماعى

سمسطا االعدادیة الثانویة بنات الجدیدة 2011/07/01 الشیماء عبدهللا على صابر 2236284 كفـءكفـء542011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید فاروق محمود دھشان االبتدائیة 2011/07/01 الھام عبدالنبى سعد زغلول 2144634 كفـءكفـء552011/07/14 أخصائى اجتماعى

ابتدائي- احمد زویل الرسمیة للغات  2011/07/01 امانى احمد مصطفى احمد 2143059 كفـءكفـء562011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢دشطوط المجمعة  2011/07/01 أموره دمحم عبدهللا السید 671331 كفـءكفـء572011/07/14 أخصائى اجتماعى

العساكرة الجدیدة 2011/07/01 امیره قرنى متولى حسین 2147675 كفـءكفـء582011/07/14 أخصائى اجتماعى

االمانى 2011/07/01 انجى دمحم عبد الفتاح مسعود 673764 كفـءكفـء592011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال قفطان الغربیة بنین 2011/07/01 ایمان حسن قطب حسن 2130441 كفـءكفـء602011/07/14 أخصائى اجتماعى

بدھل االعدادیة بنین 2011/07/01 ایمن كمال عبد العظیم قاسم 2130712 كفـءكفـء612011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال كوم النور االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ایناس رجائى حمدى دمحم 2146750 كفـءكفـء622011/07/14 أخصائى اجتماعى

مازورة بنات 2011/03/01 جمعة حسن ھالل ابراھیم 671727 كفـءكفـء632011/03/07 أخصائى اجتماعى

المحمودیة القدیمة 2011/07/01 حسنى طھ ذكى دمحم 2136863 كفـءكفـء642011/07/14 أخصائى اجتماعى

قفطان الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 دعاء دمحم طھ احمد 2126561 كفـءكفـء652011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢دشطوط المجمعة  2011/03/01 ذكیھ خلیل ابراھیم خلیل 2145869 كفـءكفـء662011/03/07 أخصائى اجتماعى

فصول الشنطور الثانویة المشتركة 2011/07/01 رشا سلیمان احمد دمحم 2383090 كفـءكفـء672011/07/14 أخصائى اجتماعى

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2011/07/01 رغده عبد العظیم عدلى عبدالعظیم 2130372 كفـءكفـء682011/07/14 أخصائى اجتماعى
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سمسطا االعدادیة الثانویة بنات الجدیدة 2011/03/01 رمضان عبدالحمید دمحم احمد 1690202 كفـءكفـء692011/03/07 أخصائى اجتماعى

دشطوط الثانویة بنین 2011/03/01 رمضان على احمد على 2131489 كفـءكفـء702011/03/07 أخصائى اجتماعى

محمود باشا فھمى ع 2011/07/01 ریحانھ عبدالجواد امین عبدالفتاح 2133511 كفـءكفـء712011/07/14 أخصائى اجتماعى

العساكرة الجدیدة 2011/07/01 زینب دمحم محمود صالح 2130621 كفـءكفـء722011/07/14 أخصائى اجتماعى

سمسطا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ساره راضى دمحم عبد الجواد 2128102 كفـءكفـء732011/07/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 سلوى محمود عباس نصر 2142948 كفـءكفـء742011/07/14 أخصائى اجتماعى

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سمر احمد عبد الصمد عبد الجواد 2143001 كفـءكفـء752011/07/14 أخصائى اجتماعى

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/03/01 سمیر زكى أبراھیم سعد 671085 كفـءكفـء762011/03/07 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم عبد اللھى االبتدائیة 2011/07/01 سوزان جابر سلیمان دمحم 2272760 كفـءكفـء772011/07/14 أخصائى اجتماعى

بدھل المجمعة 2011/07/01 سید احمد حنفى احمد 672947 كفـءكفـء782011/07/14 أخصائى اجتماعى

١بنى حلة  2011/03/01 سید حسن دمحم حسن 670852 كفـءكفـء792011/03/07 أخصائى اجتماعى

سمسطا االعدادیة الثانویة بنات الجدیدة 2011/07/01 شربات احمد دمحم دمحم 2146831 كفـءكفـء802011/07/14 أخصائى اجتماعى

كوم النور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شیرین دمحم فؤاد حسن محمود 2162819 كفـءكفـء812011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال سمسطا  2011/07/01 شیماء رفعت عبد الفتاح احمد 2146773 كفـءكفـء822011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢مصطفى كامل  2011/07/01 شیماء عبد العال دمحم مبروك 2148705 كفـءكفـء832011/07/14 أخصائى اجتماعى

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2011/07/01 شیماء نادى محمود جاد الرب 2147311 كفـءكفـء842011/07/14 أخصائى اجتماعى

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 صابرین دمحم صالح صیام 2142964 كفـءكفـء852011/07/14 أخصائى اجتماعى
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ریاض اطفال الصعایدة الجدیدة 2011/03/01 صفاء حسن دمحم عبد الغنى 2144512 كفـءكفـء862011/03/07 أخصائى اجتماعى

صالح الدین األیوبي االبتدائیة 2011/07/01 صفاء فتحى احمد حمیده 1547035 كفـءكفـء872011/07/14 أخصائى اجتماعى

عمر فتح الباب بنات 2011/07/01 صالح محفوظ مصري دمحم 673673 كفـءكفـء882011/07/14 أخصائى اجتماعى

معجون 2011/03/01 عاطف عبد الحمید شعبان عبد ربھ 2125070 كفـءكفـء892011/03/07 أخصائى اجتماعى

محمود فھمى بنین 2011/07/01 عبدالعال جنیدى احمد دمحم 672854 كفـءكفـء902011/07/14 أخصائى اجتماعى

المحمودیة الجدیدة 2011/07/01 عبیر دمحم نجیب عبد الحمید فرج 2128097 كفـءكفـء912011/07/14 أخصائى اجتماعى

نزلة سعید 2011/07/01 عفاف كمال عبد النبي منصور 671018 كفـءكفـء922011/07/14 أخصائى اجتماعى

الزبیر بن العوام االبتدائیة 2011/03/01 على حمدى محمود موسى 2146767 كفـءكفـء932011/03/07 أخصائى اجتماعى

مازورة االعدادیة بنات 2011/07/01 علیاء حسین حمدى سید احمد 2392012 كفـءكفـء942011/07/14 أخصائى اجتماعى

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2011/07/01 عماد حسن شاكر حسن 2394726 كفـءكفـء952011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢سمسطا بنین  2011/07/01 فتحي باھي عبد الوھاب دمحم 672761 كفـءكفـء962011/07/14 أخصائى اجتماعى

محمود فھمى االبتدائیة بنات 2011/03/01 ماجده جمعھ عبد الحفیظ على 2141513 كفـءكفـء972011/03/07 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 االبتدائیة١ریاض اطفال دشاشة  مارى مرزوق نسیم أسعد 2270939 كفـءكفـء982011/07/14 أخصائى اجتماعى

العساكرة القدیمة 2011/07/01 دمحم توفیق عبد العظیم نصار 672789 كفـءكفـء992011/07/14 أخصائى اجتماعى

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم شعبان عبد المجید صالح 2131259 كفـءكفـء1002011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/07/01 دمحم عبد العظیم عبد هللا محمود 2141738 كفـءكفـء1012011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد خمیس 2011/03/01 دمحم مراد حماد دمحم 672957 كفـءكفـء1022011/03/07 أخصائى اجتماعى
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فصول الشنطور الثانویة المشتركة 2011/03/01 محمود ابو ھشیمة كمال حماد 673365 كفـءكفـء1032011/03/07 أخصائى اجتماعى

١بنى حلة  2011/07/01 محمود احمد حسین دمحم 2271026 كفـءكفـء1042011/07/14 أخصائى اجتماعى

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 محمود ماھر احمد محمود 672537 كفـءكفـء1052011/07/14 أخصائى اجتماعى

ابتدائي- الصعایدة للتعلیم االساسى  2011/07/01 مخلوف مبروك صالح على 2144490 كفـءكفـء1062011/07/14 أخصائى اجتماعى

اإلیمان االبتدائیة 2011/03/01 مصطفى على دمحم معوض 1538413 كفـءكفـء1072011/03/07 أخصائى اجتماعى

قفطان الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 منال خلف عبید دمحم 672821 كفـءكفـء1082011/07/14 أخصائى اجتماعى

المحمودیة القدیمة 2011/03/01 منال دمحم صالح عبدالفضیل 673762 كفـءكفـء1092011/03/07 أخصائى اجتماعى

بدھل الثانویة العامة المشتركة 2011/07/01 منال محمود على احمد 2142505 كفـءكفـء1102011/07/14 أخصائى اجتماعى

بدھل المجمعة 2011/07/01 مني حافظ عبد المطلب دھشان 673444 كفـءكفـء1112011/07/14 أخصائى اجتماعى

١دشاشة  2011/03/01 مھا ربیع محفوظ دمحم 2135267 كفـءكفـء1122011/03/07 أخصائى اجتماعى

البلھاسى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نادیھ عبد الرؤف الروبى دمحم 2271579 كفـءكفـء1132011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢ریاض اطفال دشطوط المجمعة  2011/07/01 نادیھ عبد العظیم دمحم عبد المنعم 2145985 كفـءكفـء1142011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/07/01 نادیھ عطیھ جابر یوسف 2147728 كفـءكفـء1152011/07/14 أخصائى اجتماعى

ابتدائي- احمد زویل الرسمیة للغات  2011/07/01 نادیھ ماھر مقلد فولى 2142957 كفـءكفـء1162011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ناصر دمحم عبدالفتاح رمضان 2133182 كفـءكفـء1172011/07/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/03/01 نبیل طلعت احمد عبد السالم 2090513 كفـءكفـء1182011/03/07 أخصائى اجتماعى

١دشطوط المجمعة  2011/07/01 نجالء عبد الغنى عبد الحمید مبروك 2152740 كفـءكفـء1192011/07/14 أخصائى اجتماعى
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ریاض اطفال سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 نجالء عبدهللا عبدالمولى حسن 2135249 كفـءكفـء1202011/03/07 أخصائى اجتماعى

دشاشة االعدادیة بنات 2011/07/01 نجالء فتحى ذكى دمحم 2132592 كفـءكفـء1212011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید فاروق محمود دھشان االبتدائیة 2011/07/01 نرمین حسین على حسن 2148392 كفـءكفـء1222011/07/14 أخصائى اجتماعى

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 نھاد محمود حمیده محمود 2324206 كفـءكفـء1232011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال المحمودیة الجدیدة 2011/07/01 نوال یحیى احمد خلیل 2142974 كفـءكفـء1242011/07/14 أخصائى اجتماعى

مازورة بنات 2011/03/01 ھبھ سید احمد حمدى سید 2147252 كفـءكفـء1252011/03/07 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/03/01 ھبھ دمحم عبد الفضیل مبروك 2126616 كفـءكفـء1262011/03/07 أخصائى اجتماعى

كفر بنى على االبتدائیة 2011/03/01 ھدى عرفة امام عرفة 671650 كفـءكفـء1272011/03/07 أخصائى اجتماعى

كفر بنى على االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھناء ابراھیم فھمى عبد الوھاب 2259524 كفـءكفـء1282011/07/14 أخصائى اجتماعى

٢سمسطا بنین  2011/07/01 ھناء احمد احمد ھنداوى 2272639 كفـءكفـء1292011/07/14 أخصائى اجتماعى

دشاشة االعدادیة بنات 2011/07/01 ھناء دمحم جوده جاب هللا 2248159 كفـءكفـء1302011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال االیمان االبتدائیة 2011/07/01 ھناء محمود عبد الناصر خلیفھ 2129428 كفـءكفـء1312011/07/14 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال العساكرة الجدیدة 2011/07/01 ھند شوقى امین مسلم 2267062 كفـءكفـء1322011/07/14 أخصائى اجتماعى

١الشنطور المجمعة  2011/03/01 ھیام سالم مرزوق على 672724 كفـءكفـء1332011/03/07 أخصائى اجتماعى

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھیام دمحم السید دمحم 673393 كفـءكفـء1342011/07/14 أخصائى اجتماعى

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/07/01 والء یسرى عبد العظیم جابر 2144544 كفـءكفـء1352011/07/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1991/09/29 دمحم فتحى احمد خلیفھ 1665305 كفـءكفـء1362012/11/26 دكتوراهمعلم خبیر
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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مازورة االعدادیة بنات 1992/12/01 حسین مرزوق سید محمود 1275553 كفـءكفـء1372009/09/06 معلم أول أ

سربو االعدادیة المشتركة 1994/09/01 دمحم عبد العزیز عبد القادر عبد الكریم 671079 كفـءكفـء1382009/01/28 معلم أول

١الشنطور المجمعة  2011/03/01 أبتسام أبراھیم على صالح 672725 كفـءكفـء1392011/03/07 معلم

المحمودیة االعدادیة 2011/03/01 ابتسام احمد دمحم عوض 673529 كفـءكفـء1402011/03/07 معلم

عبد الحمید عبد الحفیظ سلیمان المشتركة 2011/03/01 أبرام ممدوح خلیل جرجس 657083 كفـءكفـء1412011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الزراعیة 2011/03/01 ابراھیم عبد العظیم جمعھ بدر 1538639 كفـءكفـء1422011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 إجالل كمال دمحم محمود 673436 كفـءكفـء1432011/03/07 معلم

سمسطا االعدادیة الثانویة بنات الجدیدة 2011/03/01 احالم حسین صالح عبد المقصود 2136719 كفـءكفـء1442011/03/07 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات االعدادیة 2011/03/01 احالم عبد النبي علي السید 673864 كفـءكفـء1452011/03/07 معلم

الشھید یحى جالل 2011/03/01 احالم دمحم عبد النبى  دمحم 672040 كفـءكفـء1462011/03/07 معلم

نزلة الدیب 2011/07/01 احالم ھندي دمحم مصطفي 673569 كفـءكفـء1472011/07/14 معلم

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/07/01 احمد  خمیس قرنى جمعة 2255224 كفـءكفـء1482011/07/14 معلم

إعدادي- الخلفاء الراشدین للتعلیم االساسى  2011/03/01 احمد ابراھیم عبد الحفیظ احمد 671011 كفـءكفـء1492011/03/07 معلم

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/07/01 احمد السید حسان على 2396294 كفـءكفـء1502011/07/14 معلم

دمحم على فراج االبتدائیة 2011/03/01 احمد السید دمحم السید 671002 كفـءكفـء1512011/03/07 معلم

علي بن أبي طالب اإلبتدائیة 2011/03/01 احمد حسن دمحم عبد الوھاب 1598242 كفـءكفـء1522011/03/07 معلم

مدرسة الشیخ ابوملیح االعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد رشدى دمحم جمعھ 2238546 كفـءكفـء1532011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد رشوان عبد الوھاب حامد 672987 كفـءكفـء1542011/03/07 معلم

٢بنى حلة  2011/03/01 أحمد سید حسن خیر هللا 672995 كفـءكفـء1552011/03/07 معلم

حلیم باشا بنین 2011/03/01 احمد عبد العظیم عبد الفتاح عبدالخالق 671136 كفـءكفـء1562011/03/07 معلم

دشاشة االعدادیة بنات 2011/03/01 احمد عبد الفتاح احمد عبد الكریم 2131076 كفـءكفـء1572011/03/07 معلم

١بنى حلة  2011/03/01 احمد على ھدیب رضوان 1598479 كفـءكفـء1582011/03/07 معلم

دشطوط الثانویة بنین 2011/03/01 احمد علي عتریس دمحم 673271 كفـءكفـء1592011/03/07 معلم

دشاشة االعدادیة بنات 2011/07/01 احمد عید حسن دمحم 2131107 كفـءكفـء1602011/07/14 معلم

دشطوط الثانویة بنین 2011/03/01 احمد فتحي عمار دمحم 673270 كفـءكفـء1612011/03/07 معلم

التضامن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد فھمى زكى حسین 2131436 فوق المتوسطكفـء1622011/03/07 معلم

عزبة شافعى االبتدائیة 2011/03/01 احمد كامل عبد العظیم على 673611 كفـءكفـء1632011/03/07 معلم

الشیخ ابو ملیح 2011/03/01 احمد دمحم ابو الحسن مخلوف 2125949 كفـءكفـء1642011/03/07 معلم

فصول مصطفى اغا االعدادیة 2011/03/01 احمد دمحم احمد حسین 1623227 كفـءكفـء1652011/03/07 معلم

الشھید رمضان على عبداللطیف االعدادیة بنین 2011/03/01 احمد دمحم حسین مرسى 671715 كفـءكفـء1662011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 احمد دمحم عبد الرحمن دمحم 2142145 كفـءكفـء1672011/03/07 معلم

إعدادي- الخلفاء الراشدین للتعلیم االساسى  2011/03/01 احمد دمحم عبد العظیم ابوحامد 2128130 كفـءكفـء1682011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد دمحم على یونس 673294 كفـءكفـء1692011/03/07 معلم

بنى حلة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم فھمى دمحم 2238558 كفـءكفـء1702011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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المؤھل 
األعلي

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/07/01 احمد محمود ناجى محمود 2281198 كفـءكفـء1712011/07/14 معلم

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 اسامة صادق تمام طلب 672693 كفـءكفـء1722011/03/07 معلم

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسامھ احمد عبدالحسیب عبدالستار 2133497 كفـءكفـء1732011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال سمسطا  2011/03/01 اسماء ابراھیم ابو زید دمحم 2132641 كفـءكفـء1742011/03/07 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 اسماء حسن نظیر على 672959 كفـءكفـء1752011/07/14 معلم

سمسطا االعدادیة بنات 2011/03/01 اسماء دھشان راشد احمد 2131120 كفـءكفـء1762011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشیخ ابو ملیح 2011/07/01 اسماء سالم محمود احمد 2130679 كفـءكفـء1772011/07/14 معلم

ریاض اطفال عمر فتح الباب بنات 2011/03/01 اسماء سید عدلى عبد العظیم 2142986 كفـءكفـء1782011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 اسماء شحاتھ على سعید 2143857 كفـءكفـء1792011/03/07 معلم

سمسطا االعدادیة بنات 2011/03/01 اسماء صالح دمحم دمحم 672942 كفـءكفـء1802011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 اسماء دمحم حسین على 1543402 كفـءكفـء1812011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 اسماء دمحم عبد هللا بدوى 2087029 كفـءكفـء1822011/03/07 معلم

دمحم على فراج االبتدائیة 2011/03/01 اسماء محمود على محمود 672952 كفـءكفـء1832011/03/07 معلم

دمحم على فراج االبتدائیة 2011/03/01 اسماعیل السید ابو ھشیمھ السید 1593833 كفـءكفـء1842011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/03/01 اشرف حسن ابوبكر ابراھیم 2143794 كفـءكفـء1852011/03/07 معلم

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/03/01 اشرف دمحم صالح عثمان 673682 كفـءكفـء1862011/03/07 معلم

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/07/01 الحسین دمحم عبد الجلیل احمد 2142096 كفـءكفـء1872011/07/14 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١مصطفى كامل  2011/03/01 السید رمضان دمحم احمد 673645 كفـءكفـء1882011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 الشیماء سید حفین دسوقى 1547016 كفـءكفـء1892011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 الشیماء عبد الفتاح الروبى دمحم 2144466 كفـءكفـء1902011/03/07 معلم

نزلة الدیب 2011/07/01 الفت مبروك متولى احمد 1602312 كفـءكفـء1912011/07/14 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 الھام جابر رجب عبد الرحمن 2142250 كفـءكفـء1922011/03/07 معلم

٢دشطوط المجمعة  2011/03/01 امال الحسیني علي علي 671693 كفـءكفـء1932011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 امال على عزیز الدین دمحم 2142236 كفـءكفـء1942011/03/07 معلم

٢دشطوط المجمعة  2011/03/01 امال فوزي عبد العظیم ابراھیم 671692 كفـءكفـء1952011/03/07 معلم

٢دشطوط المجمعة  2011/03/01 امال قناوى السید غتورى 671330 كفـءكفـء1962011/03/07 معلم

دشطوط  اإلعدادیة بنین 2011/03/01 أمال مصطفى على یونس 673404 كفـءكفـء1972011/03/07 معلم

العساكرة الجدیدة 2011/03/01 امانى احمد ممدوح عبد الجلیل 672943 كفـءكفـء1982011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 أمانى جمال عبدالدایم عبدالعزیز 673735 كفـءكفـء1992011/03/07 معلم

الشھید یحى جالل 2011/03/01 امانى جمال دمحم رضوان 670916 كفـءكفـء2002011/03/07 معلم

نزلة سعید 2011/03/01 امانى عبد العظیم دمحم عبد العظیم 2144498 كفـءكفـء2012011/03/07 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/07/01 امانى دمحم دمحم محمود 2394435 كفـءكفـء2022011/07/14 معلم

مازورة االعدادیة بنین 2011/03/01 امل رجب على ابراھیم 2125714 كفـءكفـء2032011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 امل دمحم بھجت دمحم كامل 2127012 كفـءكفـء2042011/03/07 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 امل دمحم حسین مرزوق 672970 كفـءكفـء2052011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 امل دمحم فایز دمحم 1794654 كفـءكفـء2062011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/07/01 امنة عبد الحكیم محمود علي 673443 كفـءكفـء2072011/07/14 معلم

ریاض اطفال دمحم عبد اللھى 2011/07/01 اموره ابوھشیمھ كامل على 2189401 كفـءكفـء2082011/07/14 معلم

مدرسة الشیخ ابوملیح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 اموره طھ دمحم مدكور 2131377 كفـءكفـء2092011/03/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2011/03/01 امیره دمحم عامر دمحم رضوان 2147218 كفـءكفـء2102011/03/07 معلم

ریاض اطفال قفطان الشرقیة 2011/03/01 امیره دمحم دمحم على 2148260 كفـءكفـء2112011/03/07 معلم

الشیخ خطاب االبتدائیة 2011/03/01 امیره محمود عبد هللا دمحم 1534036 كفـءكفـء2122011/03/07 معلم

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/07/01 انتصار دمحم قطب عبد الجواد 673865 كفـءكفـء2132011/07/14 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 اھداء سید طھ على 2129581 كفـءكفـء2142011/07/14 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ایمان جالل عبد الحمید ھوارى 2090434 كفـءكفـء2152011/03/07 معلم

المحمودیة الجدیدة 2011/03/01 ایمان جمعة شحات عبد الرحمن 673137 كفـءكفـء2162011/03/07 معلم

١دشاشة  2011/03/01 ایمان حسن عبد البصیر عیسى 670933 كفـءكفـء2172011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنین 2011/03/01 ایمان خطیب حمدى دمحم 2154674 كفـءكفـء2182011/03/07 معلم

ابتدائي- الكوم االحمر للتعلیم االساسى  2011/03/01 ایمان عرامى عزیز الدین دمحم 673113 كفـءكفـء2192011/03/07 معلم

ریاض اطفال سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 ایمان على على عبد الحلیم 2148373 كفـءكفـء2202011/03/07 معلم

٢دشطوط المجمعة  2011/03/01 ایمان دمحم بكر احمد 2131159 كفـءكفـء2212011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان دمحم جویده حسن 2127156 كفـءكفـء2222011/07/14 معلم

العساكرة الجدیدة 2011/03/01 ایمان دمحم كمال احمد حسین 1584908 كفـءكفـء2232011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 ایمان محمود عبد العظیم صابر 673441 كفـءكفـء2242011/03/07 معلم

سمسطا االعدادیة الثانویة بنات الجدیدة 2011/03/01 ایمان مصطفى عبد الوھاب عبد العال 2130198 كفـءكفـء2252011/03/07 معلم

فصول مصطفى اغا االعدادیة 2011/07/01 ایمن عصمت كامل ابوبكر 2238566 كفـءكفـء2262011/07/14 معلم

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایمن دمحم حسین حسن 1547156 كفـءكفـء2272011/03/07 معلم

الشھید رمضان على عبداللطیف االعدادیة بنین 2011/03/01 ایناس عبد المغیث دمحم عبد المغیث 2090375 كفـءكفـء2282011/03/07 معلم

ریاض اطفال العساكرة الجدیدة 2011/03/01 ایناس معوض ابراھیم بدوى 2147650 كفـءكفـء2292011/03/07 معلم

فصول الكوم االحمر االعدادیة 2011/03/01 ایھاب احمد ھاشم یعقوب 2191252 كفـءكفـء2302011/03/07 معلم

الشھید دمحم عبد اللھى االبتدائیة 2011/03/01 ایھاب حافظ محمود حافظ 671945 كفـءكفـء2312011/03/07 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 بسمة احمد قرنى عبدالجواد 672950 كفـءكفـء2322011/03/07 معلم

الشماشرجى 2011/03/01 بسمة على حسن مسعود 672723 كفـءكفـء2332011/03/07 معلم

فصول مصطفى اغا االعدادیة 2011/03/01 بسمھ دمحم الساعى عبدالنبى على 2136677 كفـءكفـء2342011/03/07 معلم

بنى حلة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 بشیر محمود دمحم دمحم 2145917 كفـءكفـء2352011/07/14 معلم

عمر فتح الباب بنات 2011/03/01 بطة سمیر محمود محمود 673647 كفـءكفـء2362011/03/07 معلم

عبد الحمید عبد الحفیظ سلیمان المشتركة 2011/03/01 تامر عید دمحم دمحم 2083258 كفـءكفـء2372011/03/07 معلم

بدھل االعدادیة بنین 2011/07/01 تامر وجدى محمود دمحم 2133198 كفـءكفـء2382011/07/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دشطوط اإلبتدائیة المشتركة 2011/07/01 تراجى جابر عبد العظیم على 671225 كفـءكفـء2392011/07/14 معلم

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 ثریا فھیم امین عیاد 1546426 كفـءكفـء2402011/03/07 معلم

٢سمسطا بنین  2011/03/01 ثریا دمحم عبد الحمید عبد الوھاب 2130480 كفـءكفـء2412011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال دشطوط المجمعة  2011/03/01 ثناء سید اسعد دمحم 2145987 كفـءكفـء2422011/03/07 معلم

سربو االعدادیة المشتركة 2011/03/01 جابر عویس معتمد جاد الرب 673151 كفـءكفـء2432011/03/07 معلم

الزبیر بن العوام االبتدائیة 2011/03/01 جرجس عیاد حلیم رزق 672695 كفـءكفـء2442011/03/07 معلم

بنى حلة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 جمال عادل دمحم یس 2238541 كفـءكفـء2452011/07/14 معلم

قفطان الغربیة اإلبتدائیة بنات 2011/03/01 جمعھ احمد دمحم احمد 673874 كفـءكفـء2462011/03/07 معلم

قفطان الغربیة اإلبتدائیة بنات 2011/03/01 جمعھ رشوان عبد الوھاب حامد 1534066 كفـءكفـء2472011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/03/01 جمعھ عبد هللا عبد الوھاب عبد العال 2143804 كفـءكفـء2482011/03/07 معلم

الصعایدة االعدادیة 2011/03/01 جمعھ دمحم عبد الونیس دمحم 1600494 كفـءكفـء2492011/03/07 معلم

ابتدائي- الخلفاء الراشدین للتعلیم االساسى  2011/03/01 حجازیھ محمود على دمحم 2126002 كفـءكفـء2502011/03/07 معلم

صالح الدین األیوبي االبتدائیة 2011/03/01 حرم السید جمعھ مشرف 1600427 كفـءكفـء2512011/03/07 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 حسام الدین احمد عمر عبد الرحمن 2241178 كفـءكفـء2522011/07/14 معلم

مدرسة الشیخ ابوملیح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسن رشدى دمحم جمعھ 2126419 كفـءكفـء2532011/03/07 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/07/01 حسن عجمى حسن دمحم 673296 كفـءكفـء2542011/07/14 معلم

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسین جزار حسین عبد الوھاب 2130358 كفـءكفـء2552011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مدرسة الشیخ ابوملیح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حسین عزت محمود علي 671746 كفـءكفـء2562011/03/07 معلم

دشاشة االعدادیة بنات 2011/03/01 حسین دمحم حسین عبد الجواد 1549713 كفـءكفـء2572011/03/07 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 حسین محمود عبد الغنى علي 673631 كفـءكفـء2582011/07/14 معلم

ابتدائي- الكوم االحمر للتعلیم االساسى  2011/07/01 حمدى سید دمحم حسین 673115 كفـءكفـء2592011/07/14 معلم

عمر فتح الباب بنات 2011/07/01 حمدي عباس رمضان احمد 671685 كفـءكفـء2602011/07/14 معلم

مصطفى اغا اإلبتدائیة 2011/03/01 حمدیھ عصمت كامل ابو بكر 672697 كفـءكفـء2612011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 حمدیھ مصطفي عبد الغفار عبد الفتاح 673646 كفـءكفـء2622011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال بنى حلة  2011/03/01 حنان برعى عبد البدیع دمحم 2162663 كفـءكفـء2632011/03/07 معلم

مصطفى اغا اإلبتدائیة 2011/03/01 حنان حمزة ابوفاخره احمد 672939 كفـءكفـء2642011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/07/01 حنان رمضان دمحم حسن 2144418 كفـءكفـء2652011/07/14 معلم

المحمودیة الجدیدة 2011/03/01 حنان سمیر عجمى معوض 673139 كفـءكفـء2662011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 حنان علي عبادة السید 672820 كفـءكفـء2672011/03/07 معلم

عزبة الشنطور االبتدائیة 2011/03/01 حنان دمحم جابر دمحم 673367 كفـءكفـء2682011/03/07 معلم

٢الشنطور المجمعة  2011/03/01 حنان دمحم جمعة عبد العال 672764 كفـءكفـء2692011/03/07 معلم

بدھل االعدادیة بنات 2011/03/01 حنان مختار عبد الفتاح ریدى 1536530 كفـءكفـء2702011/03/07 معلم

كوم النور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 حوریھ كامل مرزوق احمد 671288 كفـءكفـء2712011/03/07 معلم

١الشنطور المجمعة  2011/03/01 خدیجھ احمد محمود تمام 671285 كفـءكفـء2722011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4315 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 خلف یوسف صادق دمحم 2151785 كفـءكفـء2732011/03/07 معلم

المحمودیة االعدادیة 2011/07/01 خمیس صالح دمحم صالح 2355752 كفـءكفـء2742011/07/14 معلم

ریاض اطفال قفطان الشرقیة 2011/03/01 خیریھ دمحم الساعى عبد النبى على 2146859 كفـءكفـء2752011/03/07 معلم

٢دشطوط المجمعة  2011/07/01 دعاء جمال محمود عتریس 671286 كفـءكفـء2762011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال سمسطا  2011/03/01 دعاء زكریا نعمان حسین 2132629 كفـءكفـء2772011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 دعاء فرید عبد الحفیظ ابراھیم 2137356 كفـءكفـء2782011/03/07 معلم

ابوعبیدة بن الجراح الثانویة المشتركة 2011/03/01 دعاء فوزى على حسن 1538185 كفـءكفـء2792011/03/07 معلم

إعدادي- الخلفاء الراشدین للتعلیم االساسى  2011/03/01 دعاء محفوظ مبروك دمحم 2132409 كفـءكفـء2802011/03/07 معلم

بدھل االعدادیة بنین 2011/07/01 دالل دمحم عبد العظىم عبد الجواد 2126466 كفـءكفـء2812011/07/14 معلم

القصبة 2011/03/01 رابعة عنتر احمد منصور 672850 كفـءكفـء2822011/03/07 معلم

الصعایدة اإلبتدائیة القدیمة 2011/03/01 رامي ثابت انور بشرى 1549607 كفـءكفـء2832011/03/07 معلم

٢دشطوط المجمعة  2011/03/01 رباب احمد دمحم عبدالجواد 673049 كفـءكفـء2842011/03/07 معلم

الشھید دمحم عبد اللھى االبتدائیة 2011/07/01 ربیع احمد عبدالسالم رشوان 671942 كفـءكفـء2852011/07/14 معلم

دشاشة االعدادیة بنات 2011/03/01 ربیع سید محمود سلیم 673591 كفـءكفـء2862011/03/07 معلم

إعدادي- كوم الرمل للتعلیم االساسى  2011/03/01 ربیع عبدالعزیز قرشى عبد الحفیظ 671895 كفـءكفـء2872011/03/07 معلم

١دشاشة  2011/07/01 ربیع كمال دمحم عبد الوھاب 673589 كفـءكفـء2882011/07/14 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 رجب دیب كامل عبد اللطیف 2130343 كفـءكفـء2892011/03/07 معلم
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الشیخ خطاب االبتدائیة 2011/03/01 رجب عثمان دمحم حسین 672985 كفـءكفـء2902011/03/07 معلم

نزلة الدیب 2011/07/01 رزق دمحم سید احمد 673030 كفـءكفـء2912011/07/14 معلم

دشطوط الثانویة بنین 2011/07/01 رشا احمد عبد الحمید حسین 2145925 كفـءكفـء2922011/07/14 معلم

قفطان الشرقیة االبتدائیة 2011/03/01 رشا رشاد حسین عوض 670873 كفـءكفـء2932011/03/07 معلم

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 رشا على سعد مصرى 672969 كفـءكفـء2942011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال دشطوط المجمعة  2011/03/01 رشا فوزى طھ حسن 2145999 كفـءكفـء2952011/03/07 معلم

العساكرة الجدیدة 2011/07/01 رشا دمحم دمحم عبد هللا 1532971 كفـءكفـء2962011/07/14 معلم

١ریاض اطفال مصطفى كامل  2011/03/01 رشا نصر هللا دمحم احمد 2148896 كفـءكفـء2972011/03/07 معلم

ریاض اطفال نزلة الدیب 2011/07/01 رضا جابر عبد الجواد سلیمان 2130613 كفـءكفـء2982011/07/14 معلم

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 رضا عبدالحمید عبدالتواب على 672852 كفـءكفـء2992011/03/07 معلم

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/03/01 رضا دمحم توفیق شحاتھ 1600419 كفـءكفـء3002011/03/07 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 رقیھ دسوقى على صالح 2125890 كفـءكفـء3012011/07/14 معلم

ابوعبیدة بن الجراح الثانویة المشتركة 2011/03/01 رمضان دمحم عبد الحلیم على 2143329 كفـءكفـء3022011/03/07 معلم

٢الشنطور المجمعة  2011/03/01 رندا احمد على عثمان 2129416 كفـءكفـء3032011/03/07 معلم

مازورة بنات 2011/03/01 روبي جمعھ عبد السالم دمحم 671676 كفـءكفـء3042011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 ریھام حجاج دمحم احمد 2149625 كفـءكفـء3052011/03/07 معلم

ابتدائي- احمد زویل الرسمیة للغات  2011/03/01 ریھام حسن بھجت عبد الظاھر 2144024 كفـءكفـء3062011/03/07 معلم
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عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 زكرى احمد عزت دمحم 2205422 كفـءكفـء3072011/07/14 معلم

ریاض اطفال كوم النور االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 زینب ابو النور عبد الحمید حسن 2147351 كفـءكفـء3082011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 زینب عبد الحمید سلیم صبره 672722 كفـءكفـء3092011/03/07 معلم

١الشنطور المجمعة  2011/03/01 زینب عبد القوى خلف دیاب 672727 كفـءكفـء3102011/03/07 معلم

نزلة سعید 2011/07/01 زینب على دمحم على 2399695 كفـءكفـء3112011/07/14 معلم

مصطفى اغا اإلبتدائیة 2011/03/01 زینب دمحم ربیع زیدان على 2154952 كفـءكفـء3122011/03/07 معلم

الشھید عرفھ رجب سعد حسن 2011/03/01 زینب دمحم محمود ابراھیم 1603571 كفـءكفـء3132011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ساره احمد محمود السید 2129570 كفـءكفـء3142011/07/14 معلم

سمسطا االعدادیة بنات 2011/03/01 سامح جابر شاكر دمحم 2136703 كفـءكفـء3152011/03/07 معلم

١دشطوط المجمعة  2011/07/01 سامیھ عبدالعظیم دمحم عبدالمنعم 673394 كفـءكفـء3162011/07/14 معلم

ریاض اطفال نزلة الدیب 2011/07/01 سحر ابراھیم احمد السید 2152636 كفـءكفـء3172011/07/14 معلم

دشاشة االعدادیة بنات 2011/03/01 سحر حمدان عبید دمحم 673389 كفـءكفـء3182011/03/07 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 سحر شعبان عبد الواحد مرسي 673593 كفـءكفـء3192011/03/07 معلم

نزلة سعید 2011/03/01 سحر عبد الفادى فوزى جاد هللا 1603360 كفـءكفـء3202011/03/07 معلم

٢مصطفى كامل  2011/03/01 سحر عبدهللا علي صابر 671008 كفـءكفـء3212011/03/07 معلم

نزلة سعید 2011/03/01 سحر علي الحسیني دمحم 671967 كفـءكفـء3222011/03/07 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب 2011/03/01 سحر قرنى عبد الحفیظ منصور 2135357 كفـءكفـء3232011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4318 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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بدھل االعدادیة بنات 2011/03/01 سحر محمود على دمحم 1563152 كفـءكفـء3242011/03/07 معلم

ریاض اطفال بدھل المجمعة 2011/03/01 سعاد فراج كامل عبد المعز 2148284 كفـءكفـء3252011/03/07 معلم

١بنى حلة  2011/03/01 سعید احمد دمحم خلف 673341 كفـءكفـء3262011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/03/01 سعید رجب شلقامى محمود 2143338 كفـءكفـء3272011/03/07 معلم

الصعایدة االعدادیة 2011/03/01 سعید سعد عبد الستار جاد الرب 2090516 كفـءكفـء3282011/03/07 معلم

مازورة بنات 2011/03/01 سعید دمحم سید عبد العظیم 673022 كفـءكفـء3292011/03/07 معلم

ابتدائي- احمد زویل الرسمیة للغات  2011/03/01 سالمة یحي عبد االمولى طلب 671726 كفـءكفـء3302011/03/07 معلم

العساكرة الجدیدة 2011/03/01 سلطانة حمدان عبید دمحم 671876 كفـءكفـء3312011/03/07 معلم

صالح الدین األیوبي االبتدائیة 2011/03/01 سلوى ابراھیم عبد هللا محمود 673684 كفـءكفـء3322011/03/07 معلم

ریاض اطفال عزبة الشنطور 2011/03/01 سلوى عزمى مفتاح دمحم 2132589 كفـءكفـء3332011/03/07 معلم

ریاض اطفال الخلفاء الراشدین 2011/03/01 سماح قاسم عبد العلیم دمحم 2129454 كفـءكفـء3342011/03/07 معلم

دشاشة االعدادیة بنات 2011/07/01 سماح محمود محمود مصیلحى 2131070 كفـءكفـء3352011/07/14 معلم

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2011/03/01 سمر سید دمحم سلمان 672989 كفـءكفـء3362011/03/07 معلم

١ریاض اطفال مصطفى كامل  2011/07/01 سمیحھ دمحم ابوھشیمھ دمحم 2128111 كفـءكفـء3372011/07/14 معلم

عزبة الشنطور االبتدائیة 2011/07/01 سمیر عسران حسن مبروك 2145836 كفـءكفـء3382011/07/14 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 سمیره ماھر عبد الوھاب احمد 2142486 كفـءكفـء3392011/03/07 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/03/01 سناء احمد شحات عبد الجواد 2126514 كفـءكفـء3402011/03/07 معلم
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سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سناء زغلول كامل ابراھیم 1794579 كفـءكفـء3412011/07/14 معلم

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 سناء سلطان زكي محمود 672780 كفـءكفـء3422011/03/07 معلم

كفر بنى على االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سناء عنتر حسین عبد العظیم 671875 كفـءكفـء3432011/03/07 معلم

ریاض اطفال العساكرة الجدیدة 2011/03/01 سھام سید معوض دمحم الصفتى 2147645 كفـءكفـء3442011/03/07 معلم

ابتدائي- الخلفاء الراشدین للتعلیم االساسى  2011/07/01 سھیر الزین حسن حسان 673395 كفـءكفـء3452011/07/14 معلم

كوم النور اإلبتدائیة 2011/03/01 سھیر دمحم على ابو بكر 1547550 كفـءكفـء3462011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 سید ربیع رشوان جاد هللا 1794616 كفـءكفـء3472011/03/07 معلم

١بنى حلة  2011/03/01 سید عبدالرازق عیاد دمحم 673044 كفـءكفـء3482011/03/07 معلم

سربو االعدادیة المشتركة 2011/03/01 سید على دمحم عبد الرحمن 673004 كفـءكفـء3492011/03/07 معلم

عزبة شافعى االبتدائیة 2011/03/01 سید فراج دمحم منشاوى 673614 كفـءكفـء3502011/03/07 معلم

الشھید دمحم عبد اللھى االبتدائیة 2011/07/01 شادیھ دمحم جوده خمیس 1538469 كفـءكفـء3512011/07/14 معلم

بدھل االعدادیة بنین 2011/03/01 شریف حیدر عبد العظیم ھریدي 673032 كفـءكفـء3522011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال بنى حلة  2011/03/01 شرین ابراھیم دمحم عثمان 2148860 كفـءكفـء3532011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشماشرجى 2011/03/01 شرین فاروق عبد العزیز عبد القادر 2144080 كفـءكفـء3542011/03/07 معلم

محمود باشا فھمى ع 2011/07/01 شعبان مصطفى شعبان دمحم 2388125 كفـءكفـء3552011/07/14 معلم

قفطان االبتدائیة للتربیة الفكریة 2011/03/01 شھیرة شعبان كمال محبوب 673863 كفـءكفـء3562011/03/07 معلم

بنى حلة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 شوقى رجب عبدالجواد دمحم 673344 كفـءكفـء3572011/03/07 معلم
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٢ریاض اطفال دشطوط المجمعة  2011/03/01 شیرین جالل عبد العظیم ابراھیم 2146032 كفـءكفـء3582011/03/07 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات االعدادیة 2011/03/01 شیرین یحیى عبدالمولى طلب 672849 كفـءكفـء3592011/03/07 معلم

بدھل االعدادیة بنین 2011/07/01 شیماء الھم دمحم عبد الكریم 2273958 كفـءكفـء3602011/07/14 معلم

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/07/01 شیماء حسن احمد محمود 2127200 كفـءكفـء3612011/07/14 معلم

ریاض اطفال المحمودیة الجدیدة 2011/03/01 شیماء حسین صالح عبد المقصود 2128108 كفـءكفـء3622011/03/07 معلم

قفطان الغربیة اإلبتدائیة بنات 2011/03/01 شیماء حسین دمحم حافظ 1599178 كفـءكفـء3632011/03/07 معلم

ریاض اطفال كفر بنى على 2011/03/01 شیماء ربیع كامل دمحم 2147720 كفـءكفـء3642011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال دشطوط المجمعة  2011/03/01 شیماء فوزى كامل توفیق 2141466 كفـءكفـء3652011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 شیماء دمحم ابراھیم ابراھیم 2129607 كفـءكفـء3662011/07/14 معلم

العساكرة الجدیدة 2011/03/01 شیماء دمحم حسب هللا حسن 1533041 كفـءكفـء3672011/03/07 معلم

ریاض اطفال حلیم باشا بنات 2011/07/01 شیماء دمحم حسن حامد 2154939 كفـءكفـء3682011/07/14 معلم

سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 شیماء نادي علي دمحم 673435 كفـءكفـء3692011/03/07 معلم

سمسطا االعدادیة بنات 2011/03/01 شیماء یحى جمال فرجانى 1601357 كفـءكفـء3702011/03/07 معلم

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/03/01 صابرین عبد الحمید دمحم عبد الواحد 1601562 كفـءكفـء3712011/03/07 معلم

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 صباح عبد النبي رمضان طھ 670980 كفـءكفـء3722011/03/07 معلم

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 صبرى دمحم عبد الحمید طھ 673633 كفـءكفـء3732011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید فؤاد طھ جاب هللا 2011/07/01 صبرین سعد عبد العظیم جابر 2392955 كفـءكفـء3742011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ابوعبیدة بن الجراح الثانویة المشتركة 2011/07/01 صفاء خلیفھ دمحم سالمھ 2393134 كفـءكفـء3752011/07/14 معلم

ریاض اطفال سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 صفاء سمیر عجمى معوض 2148342 كفـءكفـء3762011/03/07 معلم

معجون 2011/03/01 صفاء سید عبد الحى مقیدم 671012 كفـءكفـء3772011/03/07 معلم

إعدادي- كوم الرمل للتعلیم االساسى  2011/03/01 صفاء عید السارى دمحم 2135198 كفـءكفـء3782011/03/07 معلم

الشھید یحى جالل 2011/07/01 صفاء فرید عبد الحفیظ ابراھیم 2143674 كفـءكفـء3792011/07/14 معلم

عمر فتح الباب بنات 2011/03/01 صفاء محمود مراد عبدالفتاح 672845 كفـءكفـء3802011/03/07 معلم

بنى حلة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 صفوت عبد الحمید عبد الوھاب عبد الجواد 673020 كفـءكفـء3812011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 عادل شعبان جابر عبدهللا 672847 كفـءكفـء3822011/03/07 معلم

٢مصطفى كامل  2011/03/01 عادل دمحم نجیب عبد الحمید 672962 كفـءكفـء3832011/03/07 معلم

ابتدائي- الصعایدة للتعلیم االساسى  2011/03/01 عادل موسى سید عبدالقادر 673118 كفـءكفـء3842011/03/07 معلم

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 عاطف دمحم احمد سعد 673635 كفـءكفـء3852011/03/07 معلم

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/06/01 عالیھ محمود حسن محمود 2125742 كفـءكفـء3862011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال دشطوط المجمعة  2011/03/01 عائشھ صابر دمحم عبد الجید 2146024 كفـءكفـء3872011/03/07 معلم

حلیم باشا بنات 2011/07/01 عباس سید دمحم عباس 2144731 كفـءكفـء3882011/07/14 معلم

سمسطا االعدادیة بنات 2011/03/01 عبد المحسن فتحى ابراھیم عبد الصمد 1601523 كفـءكفـء3892011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 عبد الوھاب على الروبى عبد الوھاب حسن 1691465 كفـءكفـء3902011/03/07 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات االعدادیة 2011/03/01 عبدهللا عبدالوھاب غالب عبدالوھاب 2133503 كفـءكفـء3912011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كوم النور االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عبیر اسماعیل محفوظ اسعد 670954 كفـءكفـء3922011/07/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبیر حسین محفوظ عبد الوھاب 2397734 كفـءكفـء3932011/07/14 معلم

اعدادي- القصبة للتعلیم األساسي  2011/03/01 عبیر سید طھ حزین 2127138 كفـءكفـء3942011/03/07 معلم

١ریاض اطفال الشنطور المجمعة  2011/07/01 عبیر عبد السالم دمحم عبد السالم 2129412 كفـءكفـء3952011/07/14 معلم

ریاض اطفال مازورة بنات 2011/03/01 عبیر عبد القادر عبد القادر حسین 2127808 كفـءكفـء3962011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 عبیر عطیة قرنى سعید 672990 كفـءكفـء3972011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 عبیر على طھ عبد الجواد 2227248 كفـءكفـء3982011/03/07 معلم

٢الشنطور المجمعة  2011/03/01 عبیر فرج علي حسانین 673866 كفـءكفـء3992011/03/07 معلم

ریاض اطفال محمود فھمى بنات 2011/03/01 عبیر یحى مخیمر ابراھیم 2129479 كفـءكفـء4002011/03/07 معلم

كفر بنى على االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عثمان فوكیھ عثمان سلیمان 673667 كفـءكفـء4012011/07/14 معلم

١دشطوط المجمعة  2011/03/01 عز دمحم امام السید 671897 كفـءكفـء4022011/03/07 معلم

الشھید فاروق محمود دھشان االبتدائیة 2011/03/01 عزة جمال جابر صابر 673760 كفـءكفـء4032011/03/07 معلم

عمر فتح الباب بنات 2011/03/01 عزة دمحم عبد الوھاب سلیمان 673674 كفـءكفـء4042011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 عزت احمد عزت دمحم 1720773 كفـءكفـء4052011/03/07 معلم

٢سمسطا بنین  2011/03/01 عزه عبد الحمید عبد الوھاب دمحم 673503 كفـءكفـء4062011/03/07 معلم

الزبیر بن العوام االبتدائیة 2011/03/01 عزه عبد العظیم دیاب جوھر 2146759 كفـءكفـء4072011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عزیزة ماھر صبرى بشرى 2084067 كفـءكفـء4082011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

عزبة شافعى االبتدائیة 2011/03/01 عطیة فرج عبد الحمید جاد المولى 673610 كفـءكفـء4092011/03/07 معلم

محمود فھمى االبتدائیة بنات 2011/03/01 عفاف عبد المعطي محرم سلیمان 670857 كفـءكفـء4102011/03/07 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب 2011/07/01 عال كامل احمد سالمھ 2257087 كفـءكفـء4112011/07/14 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/03/01 عالء مبارك ضیف هللا مبارك 673871 كفـءكفـء4122011/03/07 معلم

الزبیر بن العوام االبتدائیة 2011/03/01 على احمد یونس احمد 672610 كفـءكفـء4132011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الزراعیة 2011/03/01 على التایب احمد سالم 1603311 كفـءكفـء4142011/03/07 معلم

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2014/04/14 على السید جودة معوض 672629 كفـءكفـء4152009/01/28 معلم

معجون 2011/07/01 على كامل عیسى معوض 673634 كفـءكفـء4162011/07/14 معلم

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 على دمحم عتریس دمحم 2143325 كفـءكفـء4172011/03/07 معلم

التضامن االعدادیة المشتركة 2011/07/01 على محمود جبر حسن 2396319 كفـءكفـء4182011/07/14 معلم

بنى حلة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 علي القاسم طھ شعبان 673595 كفـءكفـء4192011/07/14 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 علیاء دمحم راغب دسوقى 2142495 كفـءكفـء4202011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنین 2011/03/01 عماد حسن زكي حسن 673671 كفـءكفـء4212011/03/07 معلم

المحمودیة القدیمة 2011/03/01 عماد زكى ابراھیم سعد 1531714 كفـءكفـء4222011/03/07 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/03/01 عماد قرني ابراھیم عبد المجید 673862 كفـءكفـء4232011/03/07 معلم

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 عماد كامل مظھر دمحم 1547143 كفـءكفـء4242011/03/07 معلم

حلیم باشا بنات 2011/03/01 عمار على صابر على 671135 كفـءكفـء4252011/03/07 معلم
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المؤھل 
األعلي

بدھل االعدادیة بنات 2011/07/01 عمر عبد العظیم عمر احمد 2127965 كفـءكفـء4262011/07/14 معلم

المحمودیة االعدادیة 2011/07/01 عواطف عطیھ محفوظ عبد الوھاب 2132423 كفـءكفـء4272011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال سمسطا  2011/03/01 عواطف محمود دمحم دمحم 2132625 كفـءكفـء4282011/03/07 معلم

البلھاسي اإلبتدائیة 2011/03/01 عید حسین عبدالعظیم احمد 1534045 كفـءكفـء4292011/03/07 معلم

مازورة بنات 2011/03/01 غادة حمدي سید احمد حسین 671742 كفـءكفـء4302011/03/07 معلم

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 غادة دمحم مصطفي احمد 673672 كفـءكفـء4312011/03/07 معلم

محمود فھمى بنین 2011/03/01 غادة محمود حسن راشد 2137318 كفـءكفـء4322011/03/07 معلم

بدھل االعدادیة بنات 2011/07/01 غاده حافظ دمحم كمال 2355753 كفـءكفـء4332011/07/14 معلم

المحمودیة القدیمة 2011/03/01 غاده شعبان قاسم احمد 673291 كفـءكفـء4342011/03/07 معلم

محمود فھمى بنین 2011/03/01 فاتن زغلول سعد مسعد 670854 كفـءكفـء4352011/03/07 معلم

٢دشاشة  2011/03/01 فاتن عثمان طھ بردیسي 673261 كفـءكفـء4362011/03/07 معلم

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/03/01 فاتن على ابراھیم كامل 673692 كفـءكفـء4372011/03/07 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/03/01 فادى رمضان دمحم احمد 1585033 كفـءكفـء4382011/03/07 معلم

دشاشة االعدادیة بنین 2011/07/01 فاطمة سید تمام دمحم 673388 كفـءكفـء4392011/07/14 معلم

دشاشة االعدادیة بنین 2011/03/01 فاطمة سید دمحم علي 673267 كفـءكفـء4402011/03/07 معلم

١مصطفى كامل  2011/03/01 فاطمة دمحم أحمد أبوبكر 671083 كفـءكفـء4412011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال سمسطا  2011/03/01 فاطمھ رجب صابر مصطفى 2130471 كفـءكفـء4422011/03/07 معلم
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نزلة سعید 2011/03/01 فاطمھ محمود عبدهللا جمعھ 2085341 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

٢ریاض اطفال الشنطور المجمعة  2011/03/01 فاطمھ مرتاح على سلیمان 2141473 كفـءكفـء4442011/03/07 معلم

الشھید فاروق محمود دھشان االبتدائیة 2011/03/01 فرحھ ذكرى جندى عبد الشھید 1546419 كفـءكفـء4452011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال بنى حلة  2011/03/01 فلایر حسن عبد العزیز عمار 2162674 كفـءكفـء4462011/03/07 معلم

دشطوط اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/01 فوزیھ محمود توفیق دمحم 2131362 كفـءكفـء4472011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 قیاتى دمحم ابراھیم دمحم 673894 كفـءكفـء4482011/03/07 معلم

محمود باشا فھمى ع 2011/03/01 قیاتي حمدان دمحم غریب 673360 كفـءكفـء4492011/03/07 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 كریم سعید عبد الغنى فراج 2148855 كفـءكفـء4502011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 كوثر ربیع عبد الغنى عامر 2090424 كفـءكفـء4512011/03/07 معلم

دشطوط  اإلعدادیة بنین 2011/03/01 لمیاء مبروك الزین شمس الدین 1606570 كفـءكفـء4522011/03/07 معلم

ریاض اطفال بدھل المجمعة 2011/03/01 ماجده حلیم عبد هللا ابراھیم 2147558 كفـءكفـء4532011/03/07 معلم

محمود فھمى االبتدائیة بنات 2011/03/01 ماجده یوسف سیحة سلیمان 673051 كفـءكفـء4542011/03/07 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب 2011/03/01 مایسة احمد سعید علیوة 2135368 كفـءكفـء4552011/03/07 معلم

١ریاض اطفال الشنطور المجمعة  2011/07/01 مایسھ جمال محمود حسین 2149496 كفـءكفـء4562011/07/14 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 مبروكھ مسعود عبدالمجید دمحم 672940 كفـءكفـء4572011/03/07 معلم

١بنى حلة  2011/03/01 مجدى حفظى شكرى حسن 1598486 كفـءكفـء4582011/03/07 معلم

ابوعبیدة بن الجراح الثانویة المشتركة 2011/03/01 مجدى زكرى زكى ابراھیم 658134 كفـءكفـء4592011/03/07 معلم
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نزلة سعید 2011/03/01 محسن حسنى عبدالعظیم دمحم 673045 كفـءكفـء4602011/03/07 معلم

نزلة الدیب 2011/03/01 محسن عصمت عثمان ابوسیف 671352 كفـءكفـء4612011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الزراعیة 2011/03/01 دمحم احمد سالمھ على 2130238 كفـءكفـء4622011/03/07 معلم

البلھاسى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم احمد عبد التواب دمحم 672963 كفـءكفـء4632011/03/07 معلم

ابتدائي- الخلفاء الراشدین للتعلیم االساسى  2011/03/01 دمحم احمد دمحم صادق 1548291 كفـءكفـء4642011/03/07 معلم

كوم النور اإلبتدائیة 2011/07/01 دمحم احمد یوسف دمحم 2125167 كفـءكفـء4652011/07/14 معلم

الصعایدة االعدادیة 2011/03/01 دمحم امبابي عبد الجواد دمحم 673644 كفـءكفـء4662011/03/07 معلم

الكوم االحمر اإلبتدائیة 2011/03/01 دمحم جودة حسین عبد الجواد 2147279 كفـءكفـء4672011/03/07 معلم

القصبة 2011/07/01 دمحم حسام الدین دمحم عبد الھادى 2261118 كفـءكفـء4682011/07/14 معلم

٢بنى حلة  2011/03/01 دمحم خلف كمال دمحم 1534073 كفـءكفـء4692011/03/07 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم رشدى دمحم  حامد 2131429 كفـءكفـء4702011/03/07 معلم

١الشنطور المجمعة  2011/03/01 دمحم رشدى مخیمر ابراھیم 1547019 كفـءكفـء4712011/03/07 معلم

الشیخ خطاب االبتدائیة 2011/03/01 دمحم رشوان عبد الوھاب حامد 672984 كفـءكفـء4722011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 دمحم زكریا احمد دمحم 1691290 كفـءكفـء4732011/03/07 معلم

الشھید عرفھ رجب سعد حسن 2011/03/01 دمحم سمیر عبد الوھاب دمحم 2148309 كفـءكفـء4742011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم شعبان دمحم عبد المجید 2394789 كفـءكفـء4752011/07/14 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات االعدادیة 2011/07/01 دمحم عابد دمحم على 672692 كفـءكفـء4762011/07/14 معلم

-----------------------------------

7438of 4327 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 دمحم عباس محمود دمحم 673103 كفـءكفـء4772011/03/07 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم عبد الرحمن مقدام حسن 2398404 كفـءكفـء4782011/07/14 معلم

الشھید رمضان على عبداللطیف االعدادیة بنین 2011/03/01 دمحم عبد الصمد عبد الوھاب عبد الصمد 672776 كفـءكفـء4792011/03/07 معلم

١مصطفى كامل  2011/03/01 دمحم عبد العظیم راتب ابو سیف 673295 كفـءكفـء4802011/03/07 معلم

ابتدائي- الصعایدة للتعلیم االساسى  2011/03/01 دمحم عبد الغني عامر بطران 673031 كفـءكفـء4812011/03/07 معلم

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/03/01 دمحم عبد هللا عبد القادر عبد الكریم 2142158 كفـءكفـء4822011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/07/01 دمحم عبد الناصر یحیى عثمان 2131412 كفـءكفـء4832011/07/14 معلم

بدھل االعدادیة بنین 2011/03/01 دمحم عطا احمد دمحم 1601574 كفـءكفـء4842011/03/07 معلم

٢بنى حلة  2011/07/01 دمحم عطوه حسین عبد الجواد 2148870 كفـءكفـء4852011/07/14 معلم

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 دمحم على دمحم نوح 1538644 كفـءكفـء4862011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/03/01 دمحم فاضل احمد ابوزید 2143787 كفـءكفـء4872011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/07/01 دمحم فایزى على عثمان 2283326 كفـءكفـء4882011/07/14 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم فتحى ابراھیم عبد اللطیف 673615 كفـءكفـء4892011/07/14 معلم

إعدادي- كوم الرمل للتعلیم االساسى  2011/03/01 دمحم فتحى عمار دمحم 673632 كفـءكفـء4902011/03/07 معلم

العساكرة الجدیدة 2011/07/01 دمحم فراج احمد صبرة 671651 كفـءكفـء4912011/07/14 معلم

نصر جمعة اإلبتدائیة 2011/03/01 دمحم فكرى عبد العظیم صالح 1548300 كفـءكفـء4922011/03/07 معلم

الشھید فاروق محمود دھشان االبتدائیة 2011/03/01 دمحم فوزى دمحم طنطاوى 2194851 كفـءكفـء4932011/03/07 معلم
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الشھید دمحم عبد اللھى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم مبروك جوده عبد اللھى 2272739 كفـءكفـء4942011/07/14 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 دمحم مبروك ھاشم محمود 673048 كفـءكفـء4952011/03/07 معلم

ابوعبیدة بن الجراح الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم دمحم حسین مرزوق 2143682 كفـءكفـء4962011/03/07 معلم

سمسطا االعدادیة الثانویة بنات الجدیدة 2011/03/01 دمحم محمود حامد خلیفھ 1601332 كفـءكفـء4972011/03/07 معلم

قفطان الغربیة االبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم محمود عبد السالم عبدربھ 2398054 كفـءكفـء4982011/07/14 معلم

دشاشة االعدادیة بنین 2011/03/01 دمحم محمود عبد الشافي كیالني 672431 كفـءكفـء4992011/03/07 معلم

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 دمحم محمود عبد هللا دھشان 672777 كفـءكفـء5002011/03/07 معلم

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم محمود علي دمحم 673572 كفـءكفـء5012011/03/07 معلم

البلھاسى االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم محمود دمحم عبد المقصود 2125778 كفـءكفـء5022011/03/07 معلم

نزلة سعید 2011/03/01 دمحم منیر عبدالعاطى عبدالجواد 673047 كفـءكفـء5032011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 دمحم موسى دمحم رمضان 2130249 كفـءكفـء5042011/03/07 معلم

ابوعبیدة بن الجراح الثانویة المشتركة 2011/03/01 محمود ابراھیم على دمحم 2125811 كفـءكفـء5052011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 محمود احمد محروس عبد هللا 1691468 كفـءكفـء5062011/07/14 معلم

سمسطا االعدادیة بنات 2011/03/01 محمود جابر شاكر دمحم 2089215 كفـءكفـء5072011/03/07 معلم

الصعایدة اإلبتدائیة القدیمة 2011/03/01 محمود ربیع دمحم احمد 673074 كفـءكفـء5082011/03/07 معلم

عبد الحمید عبد الحفیظ سلیمان المشتركة 2011/03/01 محمود رمضان احمد على 669801 كفـءكفـء5092011/03/07 معلم

السیدة خدیجة الثانویة بنات 2011/07/01 محمود سید رمضان عبد السمیع 2126435 كفـءكفـء5102011/07/14 معلم
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المحمودیة الجدیدة 2011/03/01 محمود عبد الباسط عبد الصمد جابر 2144648 كفـءكفـء5112011/03/07 معلم

مدرسة الشیخ ابوملیح االعدادیة المشتركة 2011/03/01 محمود عزیز الدین سالم جمعة 671218 كفـءكفـء5122011/03/07 معلم

بدھل االعدادیة بنین 2011/07/01 محمود فرج نصر سید 2273530 كفـءكفـء5132011/07/14 معلم

العساكرة الجدیدة 2011/07/01 محمود دمحم احمد دمحم 2243402 كفـءكفـء5142011/07/14 معلم

ابتدائي- الصعایدة للتعلیم االساسى  2011/07/01 محمود دمحم عبد هللا دمحم 673024 كفـءكفـء5152011/07/14 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 مدحت السید ابراھیم دمحم 673613 كفـءكفـء5162011/03/07 معلم

ریاض اطفال مازورة بنات 2011/03/01 مرفت احمد دمحم جنیدى 2127801 كفـءكفـء5172011/03/07 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات االعدادیة 2011/03/01 مرفت امین دمحم عبد الوھاب 2130165 كفـءكفـء5182011/03/07 معلم

منشاة ابو ملیح 2011/03/01 مرفت سعید امام دراز 671648 كفـءكفـء5192011/03/07 معلم

منشاة ابو ملیح 2011/03/01 مرفت فتحى زھیر جھمى 2130374 كفـءكفـء5202011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشیخ ابو ملیح 2011/03/01 مروة  على  عبدالحمید خالد 2212613 كفـءكفـء5212011/03/07 معلم

٢الشنطور المجمعة  2011/03/01 مروة عبد الحمید ریاض یوسف 672762 كفـءكفـء5222011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشھید فؤاد طھ جاب هللا 2011/03/01 مروة فاروق على دمحم 2143350 كفـءكفـء5232011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 مروة كمال الدین رمضان عبد اللطیف 2130257 كفـءكفـء5242011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال دشطوط المجمعة  2011/03/01 مروه ابراھیم عبد الحمید رزق 2146004 كفـءكفـء5252011/03/07 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 مروه احمد سلیمان على 673505 كفـءكفـء5262011/03/07 معلم

محمود باشا فھمى ع 2011/03/01 مروه حسن تمام دیاب 1691453 كفـءكفـء5272011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابتدائي- احمد زویل الرسمیة للغات  2011/07/01 مروه سید سلیمان ابراھیم 2132551 كفـءكفـء5282011/07/14 معلم

دشاشة االعدادیة بنین 2011/03/01 مروه دمحم كامل احمد عفیفى 2091736 كفـءكفـء5292011/03/07 معلم

البلھاسي اإلبتدائیة 2011/03/01 مروه یحى صدیق مرسى 1547029 كفـءكفـء5302011/03/07 معلم

الصعایدة االعدادیة 2011/03/01 مریم جرجس فرج سلیمان 2130457 كفـءكفـء5312011/03/07 معلم

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 مشیره دمحم محمود دمحم 2131370 كفـءكفـء5322011/03/07 معلم

معجون 2011/07/01 مصطفى احمد غرباوى احمد 2391918 كفـءكفـء5332011/07/14 معلم

مدرسة حلیم باشا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مصطفى حسین أحمد على 672917 كفـءكفـء5342011/07/14 معلم

كوم النور االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مصطفى حسین جابر على 671919 كفـءكفـء5352011/03/07 معلم

إعدادي- كوم الرمل للتعلیم االساسى  2011/03/01 مصطفى رمضان محمود دمحم 2125926 كفـءكفـء5362011/03/07 معلم

التضامن االعدادیة المشتركة 2011/03/01 مصطفى دمحم خمیس عطوه 673075 كفـءكفـء5372011/03/07 معلم

٢دشاشة  2011/03/01 مصطفى دمحم عبد الرحیم دمحم 673056 كفـءكفـء5382011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة للصم وضعاف السمع 2011/03/01 منار دمحم ابراھیم خلیفھ 670981 كفـءكفـء5392011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 منال ابراھیم عبد الوھاب دمحم 2144386 كفـءكفـء5402011/03/07 معلم

نزلة سعید 2011/03/01 منال احمد حسن دكروري 672433 كفـءكفـء5412011/03/07 معلم

دشطوط اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منال احمد حمدان احمد 673260 كفـءكفـء5422011/03/07 معلم

الشھید یحى جالل 2011/03/01 منال راضى دمحم عبد الرحمن 2136853 كفـءكفـء5432011/03/07 معلم

الشھید احمد خمیس 2011/03/01 منال رمضان عبد الحفیظ احمد 2148329 كفـءكفـء5442011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢الشنطور المجمعة  2011/03/01 منال عمار دمحم عمار 672763 كفـءكفـء5452011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 منال فتحى فرج شحاتھ 2142482 كفـءكفـء5462011/03/07 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات االعدادیة 2011/03/01 منال دمحم سید ابراھیم 673440 كفـءكفـء5472011/03/07 معلم

١مصطفى كامل  2011/03/01 منال محمود ابراھیم دسوقى 670853 كفـءكفـء5482011/03/07 معلم

١مصطفى كامل  2011/03/01 منال مصطفي النحاس محمود دیاب 673666 كفـءكفـء5492011/03/07 معلم

اعدادي- الشیخ خطاب للتعلیم األساسي  2011/07/01 منصور السید توفیق حسانین 672986 كفـءكفـء5502011/07/14 معلم

كوم النور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 منى ابراھیم عبدالحمید رزق 671287 كفـءكفـء5512011/03/07 معلم

ریاض اطفال العساكرة القدیمة 2011/03/01 منى احمد على ابراھیم 2135255 كفـءكفـء5522011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة للصم وضعاف السمع 2011/03/01 منى حسین سعد حسین 2131187 كفـءكفـء5532011/03/07 معلم

٢مصطفى كامل  2011/03/01 منى حلمى شعبان عبد العظیم 2128096 كفـءكفـء5542011/03/07 معلم

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/03/01 منى سعید صابر عبد العظیم 2087349 كفـءكفـء5552011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 منى سمیر حسن ابراھیم 1604020 كفـءكفـء5562011/03/07 معلم

٢سمسطا بنین  2011/03/01 منى شعبان حمیدة محمود 672954 كفـءكفـء5572011/03/07 معلم

العساكرة الجدیدة 2011/07/01 منى عبد العال شحاتھ سید 672938 كفـءكفـء5582011/07/14 معلم

ریاض اطفال قفطان الغربیة بنات 2011/03/01 منى على عبد الوھاب دمحم 2130428 كفـءكفـء5592011/03/07 معلم

ریاض اطفال بدھل المجمعة 2011/03/01 منى فتحى سید جابر 2147574 كفـءكفـء5602011/03/07 معلم

محمود باشا فھمى ع 2011/03/01 منى فتحى فرج شحاتھ 1602074 كفـءكفـء5612011/03/07 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بدھل االعدادیة بنات 2011/07/01 منى قیاتى ذكى دمحم 2355779 كفـءكفـء5622011/07/14 معلم

٢سمسطا بنین  2011/03/01 منى دمحم محمود دمحم 671009 كفـءكفـء5632011/03/07 معلم

ریاض اطفال الشیخ ابو ملیح 2011/07/01 منى نبیھ دمحم ابراھیم 2394360 كفـءكفـء5642011/07/14 معلم

عزبة الشنطور االبتدائیة 2011/03/01 مني احمد دمحم سلیمان 673594 كفـءكفـء5652011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 مني محمود ابراھیم خلیفة 673437 كفـءكفـء5662011/03/07 معلم

القصبة 2011/03/01 منیرة شعبان اسماعیل احمد 673288 كفـءكفـء5672011/03/07 معلم

٢دشطوط المجمعة  2011/03/01 مھا ابراھیم دمحم دمحم 672760 كفـءكفـء5682011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 مھا احمد عطیھ عبد العلیم 2147298 كفـءكفـء5692011/03/07 معلم

ریاض اطفال احمد زویل الرسمیة لغات 2011/03/01 مھا مختار احمد سالم 2142256 كفـءكفـء5702011/03/07 معلم

ابوعبیدة بن الجراح الثانویة المشتركة 2011/03/01 موفق موریس اسعد جرجس 673681 كفـءكفـء5712011/03/07 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/01 نادى فاروق جابر عبدالحكیم 673123 كفـءكفـء5722011/07/14 معلم

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/03/01 نادیة حسن حسین مرزوق 671740 كفـءكفـء5732011/03/07 معلم

الشیخ خطاب االبتدائیة 2011/03/01 نادیة فتحى عبد العظیم احمد 673005 كفـءكفـء5742011/03/07 معلم

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/07/01 نادیھ احمد عبدالشافى احمد 2096825 كفـءكفـء5752011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشھید عرفھ رجب سعد حسن 2011/07/01 نادیھ على سالمھ عبد العال 2391810 كفـءكفـء5762011/07/14 معلم

ریاض اطفال بدھل المجمعة 2011/03/01 نادیھ مصطفى عبد الغفار عبد الفتاح 2147545 كفـءكفـء5772011/03/07 معلم

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 ناصر یحیى عویس توفیق 673102 كفـءكفـء5782011/03/07 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الشنطور المجمعة  2011/03/01 نانسى محب رزق أیوب 672728 كفـءكفـء5792011/03/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2011/03/01 نانسى میالد معوض وھبھ 1535509 كفـءكفـء5802011/03/07 معلم

٢سمسطا بنین  2011/03/01 ناھد أحمد حسین دمحم 673737 كفـءكفـء5812011/03/07 معلم

٢سمسطا بنین  2011/03/01 ناھد حسین عبد الحمید دمحم 673502 كفـءكفـء5822011/03/07 معلم

٢دشطوط المجمعة  2011/07/01 ناھد رشوان عبد الوھاب ابو عرب 671694 كفـءكفـء5832011/07/14 معلم

١الشنطور المجمعة  2011/03/01 ناھد سعید عبد الفضیل دمحم 1598097 كفـءكفـء5842011/03/07 معلم

محمود باشا فھمى ع 2011/07/01 ناھد دمحم سالم دمحم 2131112 كفـءكفـء5852011/07/14 معلم

العساكرة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 ناھد مصطفى دمحم معوض 2130650 كفـءكفـء5862011/03/07 معلم

البلھاسي اإلبتدائیة 2011/07/01 نبیل على عبید السید 2126612 كفـءكفـء5872011/07/14 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب 2011/07/01 نبیلھ عید ابراھیم دمحم 2132603 كفـءكفـء5882011/07/14 معلم

الشیخ ابو ملیح 2011/03/01 نجاح عبد العظیم سلیمان دمحم 672781 كفـءكفـء5892011/03/07 معلم

٢الشنطور المجمعة  2011/03/01 نجاه عبد الحمید عبد التواب على 1598493 كفـءكفـء5902011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال سمسطا  2011/07/01 نجالء حسن ریاض عبد العال 2132638 كفـءكفـء5912011/07/14 معلم

معجون 2011/07/01 نجالء حسین دمحم عبد 672540 كفـءكفـء5922011/07/14 معلم

ابتدائي- القصبة للتعلیم األساسي  2011/03/01 نجالء خضر دمحم عبدالعال 672432 كفـءكفـء5932011/03/07 معلم

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/07/01 نجالء سید احمد حسن 2398485 كفـءكفـء5942011/07/14 معلم

ریاض اطفال كوم النور االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 نجالء عبد الجواد شحاتھ احمد 2131396 كفـءكفـء5952011/03/07 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/07/01 نجالء دمحم السید دمحم 673612 كفـءكفـء5962011/07/14 معلم

مصطفى اغا اإلبتدائیة 2011/03/01 نجالء دمحم حسن عبد الوھاب 673570 كفـءكفـء5972011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نجالء دمحم مصطفى محمود 2130237 كفـءكفـء5982011/07/14 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/03/01 نجالء مصطفى سلیم دمحم 2129698 كفـءكفـء5992011/03/07 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب 2011/03/01 نجوان دمحم على محمود 2135364 كفـءكفـء6002011/03/07 معلم

إعدادي- الخلفاء الراشدین للتعلیم االساسى  2011/03/01 نجوى جابر عبدالعظیم على 673392 كفـءكفـء6012011/03/07 معلم

ابتدائي- القصبة للتعلیم األساسي  2011/03/01 نجوى دمحم احمد جاد الرب 673114 كفـءكفـء6022011/03/07 معلم

ریاض اطفال سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 نسمھ عبد الموجود عبد هللا دمحم 2178305 كفـءكفـء6032011/03/07 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/07/01 نشوى السید عبد الوالى الصایم 2131202 كفـءكفـء6042011/07/14 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 نشوى دمحم ابو الحسن مخلوف 672944 كفـءكفـء6052011/03/07 معلم

سمسطا االعدادیة الثانویة بنات الجدیدة 2011/03/01 نشوى مختار كامل رضوان 2127869 كفـءكفـء6062011/03/07 معلم

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 نشوى نشات دمحم احمد 2127126 كفـءكفـء6072011/03/07 معلم

اعدادي- القصبة للتعلیم األساسي  2011/03/01 نعمات دیاب حمدان دیاب 673366 كفـءكفـء6082011/03/07 معلم

ریاض اطفال نزلة الدیب 2011/07/01 نعمات شوقى امین مسلم 2266674 كفـءكفـء6092011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال دشطوط المجمعة  2011/03/01 نعمھ جابر مرزوق حسن 2146010 كفـءكفـء6102011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 نعمھ جالل ابو السعود قطب 2125881 كفـءكفـء6112011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 نعمھ سامى فاضل میخائیل 1602139 كفـءكفـء6122011/03/07 معلم

-----------------------------------

7438of 4335 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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عمر فتح الباب بنات 2011/03/01 نعمھ صالح عبد الوھاب سلیمان 673668 كفـءكفـء6132011/03/07 معلم

ریاض اطفال الخلفاء الراشدین 2011/07/01 نعمھ فایز مبروك احمد 2151141 كفـءكفـء6142011/07/14 معلم

دشطوط  اإلعدادیة بنین 2011/03/01 نعمھ دمحم عبد هللا السید 2162787 كفـءكفـء6152011/03/07 معلم

مصطفى اغا اإلبتدائیة 2011/03/01 نھا عویس عبد الوھاب یوسف 673280 كفـءكفـء6162011/03/07 معلم

سمسطا االعدادیة بنات 2011/03/01 نھى عبدالرحمن عید ابراھیم 2136656 كفـءكفـء6172011/03/07 معلم

ریاض اطفال نزلة الدیب 2011/07/01 نوال حسن عبد الجید احمد 2262659 كفـءكفـء6182011/07/14 معلم

٢ریاض اطفال الشنطور المجمعة  2011/03/01 نورا ربیع عبد الخالق عید 2129474 كفـءكفـء6192011/03/07 معلم

٢مصطفى كامل  2011/03/01 نورا سعید امام دراز 2144788 كفـءكفـء6202011/03/07 معلم

٢الشنطور المجمعة  2011/03/01 نورا عزب مطیع عبد التواب 1538138 كفـءكفـء6212011/03/07 معلم

ریاض اطفال دمحم عبد اللھى 2011/07/01 نورا فاضل فضالى فاضل 2146167 كفـءكفـء6222011/07/14 معلم

ریاض اطفال بدھل المجمعة 2011/07/01 نورا دمحم عبد الغفار دمحم 2147580 كفـءكفـء6232011/07/14 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١ریاض اطفال دشاشة  نوره ربیع على عبد الخالق 2165887 كفـءكفـء6242011/07/14 معلم

ریاض اطفال الشماشرجى 2011/07/01 نوره عویس على عید 2144064 كفـءكفـء6252011/07/14 معلم

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 نوره دمحم احمد دمحم 2126022 كفـءكفـء6262011/03/07 معلم

بنى حلة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 نیفین عبدالمسیح یوسف فانوس 673390 كفـءكفـء6272011/03/07 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/03/01 نیفین فتحى ابراھیم جرجس 2094469 كفـءكفـء6282011/03/07 معلم

محمود فھمى االبتدائیة بنات 2011/03/01 ھالة رمضان عبد التواب دمحم 671231 كفـءكفـء6292011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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محمود باشا فھمى ع 2011/07/01 ھالھ شعبان دمحم جمعھ 2298425 كفـءكفـء6302011/07/14 معلم

نزلة الدیب 2011/07/01 ھالھ عبد التواب دمحم احمد 1602256 كفـءكفـء6312011/07/14 معلم

كوم الرمل االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/03/01 ھالھ عطیھ عوض عبد العظیم 1534615 كفـءكفـء6322011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 ھالھ فتحى ریاض عبد الستار 1531669 كفـءكفـء6332011/03/07 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/07/01 ھانى جمال مصطفى شعبان 2131210 كفـءكفـء6342011/07/14 معلم

دشطوط الثانویة بنین 2011/03/01 ھانى جمعھ دمحم حسن 1616496 كفـءكفـء6352011/03/07 معلم

١بنى حلة  2011/03/01 ھانى نبیل راتب طھ 673348 كفـءكفـء6362011/03/07 معلم

الشیخ ابو ملیح 2011/03/01 ھاني الحسیني احمد عجمي 671604 كفـءكفـء6372011/03/07 معلم

سمسطا االبتدائیة بنات 2011/03/01 ھبة احمد ربیع محمود 673141 كفـءكفـء6382011/03/07 معلم

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/03/01 ھبة خمیس بخیت حسین 672953 كفـءكفـء6392011/03/07 معلم

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبة معوض سعید إبراھیم 673738 كفـءكفـء6402011/03/07 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب 2011/07/01 ھبھ ابو السعود احمد على 2151651 كفـءكفـء6412011/07/14 معلم

مازورة االعدادیة بنات 2011/03/01 ھبھ احمد فتحى احمد 670987 كفـءكفـء6422011/03/07 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2011/03/01 ھبھ ربیع كامل دمحم 2130729 كفـءكفـء6432011/03/07 معلم

دشطوط اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ عبد الباقى عبد الحلیم عبد الباقى 2131092 كفـءكفـء6442011/03/07 معلم

ریاض اطفال بدھل المجمعة 2011/03/01 ھبھ عبد الستار مسعد سعد 2147486 كفـءكفـء6452011/03/07 معلم

ریاض اطفال العساكرة الجدیدة 2011/07/01 ھبھ على الحسینى دمحم 2147659 كفـءكفـء6462011/07/14 معلم
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إدارة مدیریة
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دشاشة االعدادیة بنین 2011/03/01 ھبھ عمر شاكر دمحم 1603043 كفـءكفـء6472011/03/07 معلم

قفطان الغربیة االبتدائیة بنین 2011/03/01 ھبھ فتحى دمحم شریف 2130474 كفـءكفـء6482011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 ھبھ نادى عبد الجلیل عبد المنعم 1691458 كفـءكفـء6492011/03/07 معلم

٢سمسطا بنین  2011/03/01 ھدى السید خمیس محمود 673504 كفـءكفـء6502011/03/07 معلم

محمود فھمى بنین 2011/03/01 ھدى على مصطفى دمحم 670961 كفـءكفـء6512011/03/07 معلم

دشطوط اإلبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھدى معوض عید حسین 2133554 كفـءكفـء6522011/03/07 معلم

محمود باشا فھمى ع 2011/03/01 ھدي فتحي عبد العظیم زكي 672759 كفـءكفـء6532011/03/07 معلم

عمر فتح الباب االبتدائیة بنین 2011/03/01 ھناء احمد خلیل سطوحى 1585025 كفـءكفـء6542011/03/07 معلم

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھناء شعبان دمحم جمعھ 2241182 كفـءكفـء6552011/07/14 معلم

الشھید یحى جالل 2011/03/01 ھناء دمحم العجمي عبد الھادي اسماعیل 673438 كفـءكفـء6562011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال بنى حلة  2011/03/01 ھناء نادى عبد الجلیل عبد المنعم 2162651 كفـءكفـء6572011/03/07 معلم

محمود فھمى االبتدائیة بنات 2011/03/01 ھند جمعة على احمد 671233 كفـءكفـء6582011/03/07 معلم

٢ریاض اطفال سمسطا  2011/03/01 ھند عبد هللا على صابر 2132619 كفـءكفـء6592011/03/07 معلم

الشیخ خطاب االبتدائیة 2011/03/01 ھند محمود عبد هللا دمحم 1547939 كفـءكفـء6602011/03/07 معلم

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2011/03/01 ھند نصر هللا دمحم احمد 673034 كفـءكفـء6612011/03/07 معلم

قفطان الشرقیة االبتدائیة 2011/03/01 ھویدا جمال محمود جادالمولى 664971 كفـءكفـء6622011/03/07 معلم

الشھید فؤاد طھ جاب هللا االبتدائیة 2011/07/01 ھویدا دمحم فتحي دمحم كامل دمحم 671759 كفـءكفـء6632011/07/14 معلم
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األعلي

القصبة 2011/03/01 ھیام سلطان قرنى احمد 672848 كفـءكفـء6642011/03/07 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 ھیام سمیر عبد الوھاب دمحم 2130713 كفـءكفـء6652011/03/07 معلم

حسین جالل الثانویة الصناعیة بنین بسمسطا 2011/07/01 ھیام دمحم موسى عبد هللا 2137266 كفـءكفـء6662011/07/14 معلم

الشھید ثروت عبد العظیم حسن اإلعدادیة 2011/03/01 ھیثم دمحم دمحم زیدان 2125826 كفـءكفـء6672011/03/07 معلم

بدھل االعدادیة بنین 2011/07/01 وائل احمد محمود دمحم 2130248 كفـءكفـء6682011/07/14 معلم

ابتدائي- احمد زویل الرسمیة للغات  2011/03/01 وائل سید فتحى احمد 672843 كفـءكفـء6692011/03/07 معلم

ابتدائي- الصعایدة للتعلیم االساسى  2011/07/01 وائل عبد التواب عطیھ على 2144457 كفـءكفـء6702011/07/14 معلم

دمحم على فراج االبتدائیة 2011/07/01 وردة عزوز صابر عیسى 671006 كفـءكفـء6712011/07/14 معلم

الشھید رمضان على عبداللطیف االعدادیة بنین 2011/07/01 ورده على مبروك عبد الرحمن 2392084 كفـءكفـء6722011/07/14 معلم

سمسطا االعدادیة الثانویة بنات الجدیدة 2011/03/01 وسام دمحم محمود عید 2136692 كفـءكفـء6732011/03/07 معلم

ریاض اطفال الخلفاء الراشدین 2011/03/01 وفاء جمال محمود عتریس 2148334 كفـءكفـء6742011/03/07 معلم

البلھاسي اإلبتدائیة 2011/03/01 وفاء حسن دمحم عبد الغني 672434 كفـءكفـء6752011/03/07 معلم

مازورة بنات 2011/03/01 وفاء عبد الناصر عیسى عبد الحفیظ 1547922 كفـءكفـء6762011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 وفاء دمحم عبد السالم منصور 2127019 كفـءكفـء6772011/03/07 معلم

الشھید فاروق محمود دھشان االبتدائیة 2011/03/01 والء ربیع ابراھیم احمد 670989 كفـءكفـء6782011/03/07 معلم

محمود فھمى االبتدائیة بنات 2011/03/01 والء عبد الحمید تمام عبد الرحمن 2146742 كفـءكفـء6792011/03/07 معلم

سمسطا اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 والء على دیاب احمد 2129708 كفـءكفـء6802011/03/07 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمسطابنى سویف ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عمر عبدالھادي اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 ولید صادق شحاتھ عبد الجواد 2125787 كفـءكفـء6812011/03/07 معلم

مازورة بنات 2011/03/01 یاسر حسن عبد حسن 671686 كفـءكفـء6822011/03/07 معلم

عبد الحمید عبد الحفیظ سلیمان المشتركة 2011/07/01 یاسر شعبان حسن حسن 673896 كفـءكفـء6832011/07/14 معلم

الصعایدة االعدادیة 2011/03/01 یاسر عبد الحمید عبد هللا دمحم 673076 كفـءكفـء6842011/03/07 معلم

ابتدائي- نورالدین للتعلیم االساسى  2011/07/01 یاسر دمحم صالح عبداللطیف 671933 كفـءكفـء6852011/07/14 معلم

عبد الحمید عبد الحفیظ سلیمان المشتركة 2011/03/01 یاسر یحیى عبد الحمید علي 2185290 فوق المتوسطكفـء6862011/03/07 معلم

سمسطا الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 یسرا مصطفى جالل احمد 2087033 كفـءكفـء6872011/03/07 معلم

بدھل المجمعة 2011/03/01 یوسف بباوى لبیب باسیلى 672948 كفـءكفـء6882011/03/07 معلم
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